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E veja resultado: Expert padrao MSX.

L'm super 8 bi ts,com 80K de RAM

(64 para usuario e 16 para video) que

revoluciona a informatica a comecar pelo

multiprocessamento. E que alem do processador 7. 80A, com

"clock" de 3,58 Ml Iz,o Expert possui dois outros processadores,

de audio ede video, oque o torna extremamente veloz. Mas nao

fica ai. Alem de permitir programas mais poderosos, os32K

de ROM do Expert o fazem extremamente facil e versatil

de ser programado,sem necessidade de se usar a linguagem

Assembler, na grande maioria dos casos.

Nao e por outro motivoqueo sistema MSX, apesarde

muito recente, ja oferece uma gama de software surpreendentc.

Istosem contarque seu Basic e virtualmente igual ao Basicdo

IBM/PC* e seus compativeis permitindo facil conversao de

programas entreeles.

Ate no designo Expert se destaca.

Alem da harmonia do conjunto, o projeto

do Personal Computer XP-800 (CPU)

previu 2 slots na parte frontal para cartuchos

e expansoes, saida RGB ( 16 cores),

saidade video monocromatico e na parte posterior, saida direta

para impressora, saida de audio e alto falante embutidocom

controlede volume. tedado ergonomico, separado, possui 89

teclas com 256 simbolos graficos, dispostas e operaveis como nas

maquinas de escrever convencionais, inclusivecom acentuagao

em portugues e "c", teclas para 1 funcoes programaveis, bloco

numerico e controle total do cursor.

Tanta versatilidade tinhaque ser acompanhada na

facilidadede acoplamento a perifericos, Uma grande gama de

perifericos convencionais quepodem ser ligados nos slots frontais,

tambem servem para introduzir programas instantaneamente, via

cartucho.

Ai esta urn poucodo Expert. Urn microcomputador

fechado masde arquitetura aberta, onde seus conectores

de expansao permitem total acesso a estrutura

do sistema admitindo ate 8 slots virtuais (por

exemplo): 8 x 64 Kde RAM ). Expert Gradiente.

seu proximo microcomputador.

• Marca cegislrada da IBM.

XPERT ©gradiente
Perifericos disponiveis em novembro: Monochrome Monitor cle alia resolncao, ate 1 70 colunas • Telecom Modulepara Videotex/a e Ciranddo

'Data Carder cassette especialmenteprojetwlopara iitfonndtica •Joptds digitate, 2 boloes de disparos • TVAdaptorPAL-Mpuropara TVcom
saidapara iideo-caisete

Em 1986 estardo disponiveis entre outros; Color Monitor (RGB) • Disk-Drilvr (MSXDOS, compatwclcomMSDOS e CP/M-801
• Impressora grdflca (80 colunas) • Expansar desistema • Cartucho deW colunas. • Cartucho de 6-IK Hylede RAW.

Acompanha o Expert J litros: "Dominando o Expert"e "linguagem BasicparaMSX





Editorial

os msx ganham o mundo
Depots de ter conquistado ojapdo e Europa o sistema MSX chega ao

mercado nacional <> nascimento do sistema e sua adogdo comopadrao
[)<» empresas faponesas. O reconbecimento do mercado europeu. O
hardware e sua compalibilidade. () software e.xisleute e as vanlagens que

micro oferece uas mats dirersas aplicacoes.

HOT BIT HB 8000 1 1

A Epcom, i/ma empresa do grupo Sharp, antra na dis/uita do.grandefildo

(/lie e o mercado nacional da informdlica com sua primeira mdquina. li

escolbeu a an/iiilelura do MSX por sua performance eJacilidade de

integragao de equipamentos.

EXPERT XP 800 34
A Gradiente laiubem optou pelo MSX para disputar o selor da informdlica

de cousumo. Junto com o eq/upameuto estd seudo lancado um monitor de

video, um modem e um data record.

SOFTWARE/38
Saiba o que as software bouse brasileiras estdo preparando para suprir o

mercado cducacioual, profissional e de lazer

ANALISEDE GAMES 42
,-1 linba dejogos de esportes do MSX e a mais completa entre todos os

micros e os pruicipais games quefazem sucesso em todo o mundo, tambem

estdo disponfreis neste sistema como Pitfall II, Ghosbusters, Decathlon,

Za.xxon, Pac Man, River Raid e on tros.

CURSO DE BASIC

No primeiro dos qualm modulos deste curso voce vat aprender a explorar

os recursos do Bask do MSX.

GL0SSARI0 DE INF0RMATICA 30
Ate mesmo os que nao estdo se iniciando na informdlica devem conbecer

a/guns termos tecnicos utilizados pelos amanles do computes.

MSX NEWS/8
As ultimas noticias do Brasil e do mundo.

EUE0MSX
Randolpbo Julido, programador da software bouse Microideiafala sobre

sua experiencia com os micros MSX.

4 MSX Micro



Feriferioos

Experts
L^L^aJ Expert foiprojetado JL. JS1 -JOYSTICKExpert foi projetado

paraserum micro-

computador complete, tantoem funcoes comoem recursos.

Para isso, a Gradiente projelou especialmcnte para ele,

vinos perifericos queacompanham sen de-

sempenho e velocidade, dentrodo mesmo
design avancado e sofkicado.

MM- 12-MONOCHROMEMONITORDE 12"

m Com alta resol ucjk >,

com ate 170 colunas

( 30 MHz ), entrada para video

composto,RGB digital,

controles do tipo linear,

recursoscom video normal/

invertido e video normal'

reduzido.

TM-1 - TELECOMMODULE
Para Videotexio e Cirandao. Mediante a insercao

de urn canucho programa, no TM-1 ,o expert se transforma

imediatamentenum terminal deVideotextoe Cirandao.

t formado deModem de 1 200/75

Bauds e interlace serial,com
discador telefonico, conector de en-

trada e saida padrao RS-232 C,

programavel de 50 a 1 9.200 Bauds.

JS-1 -JOYSTICK
Por sistema digital, com dois

disparos e fixacao por ventosa.

Sua empunhadura e ergonometrica.

DR-1-DATA-COWER
Gravadi >r e reprodutor cassette,

.•specialmente projetad( ) para usocom
mien (computadores, que torna a operacao

com o Expert extremamente confiavel.

Os comandos especiais de operacao e busca de dados

facilitam a utilizacao.O Data-Corder aceita velocidade

de ate 2.4( Bauds e ainda esta equipadocom

contador de voltas digital.

TA-1- TVADAPTOR
Codificador RAL-M, modulador

de RF e chaveador automatico de antena

e saida de video.

Esses sao os perifericos que estarao a disposigao em novembro,
Afinal, para trabalhar junto com o Expert, os perifericostambem
tern que seguir o padrao. Perifericos Experts.

XPERT ©gradiente
K"'l'M>™<<>™><lisl>orih*iS,e,Ure outros:a>hrMow^

• mpressaragrtifica (80 colunas) • Expansordesistema • Cartucho de 80 colunas. Canucho tie 64KB\tedeRAM
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EDITORIA

O surgimcnto da linha MSX no Basil fa comeca a despertar a

industria nacioir.1} de informatics para uma nova realidade. Pcla

primcira vez dois tabricantcs do porte da Gradients c Grupo

Sharp discutcm a compattbilida.de entre seus produtos,

credenciam software houses para garantir o abastecimento de

programas a partir dos primciros meses de existencia dos novos

micros, causando uma verdadeira agitacao nos demais

fabriemtes

.

A Fonte Editorial e de Comunicacao, com sua tradicao de

mais de dois anos na area de informatica, mo poderia ticar

allieia ao tendmeno MSX. Da prcocupacao em atender aos

usuarios dessa familia de microcomputadores surgiu MSX Micro

uma revista com periodicidadc bimestral que pretende analisar a

cada numero, todas as novidades no hardware e software desses

equipamentos. Os novos perifericos lancados no mercado

mtcrnacional e as promessas para o Brasil.

MSX Micro trara tambem uma serie de programas escritos cm
linguagem Basic para voce digitar e rodar no seu MSX
compativel, sem a necessidadc de qualqucr adaptacao.

Nessa primcira edicao falamos do nascimento do MSX no

Japao, e do seu rapido dominio no mercado curopeu.

Urn preview do Hot Bit HB 8000, da Epcom e do Expert XP
800, fabricado pela Gradiente. Uma materia especial derruba o
tabu da falta de software para o equipamento em tcrritorio

nacional, revelarido os pacotes que ja estao disponlveis para as

maquinas da linha MSX.
MSX Micro tambem pensa cm quern esta iniciando nos

mistcrios da microinformatica. Urn dicionario que reune os

principais termos tccnicos utilizados pelos apaixonados da

computacao nao vai deixar voce voando nos papos com os

amigos c nas materias e analises publicadas nos demais numcros

da revista. Tambem cstamos dando inlcio a urn curso de Basic

especialmcnte voltado para os possuidores do MSX.

Mas as novidades nao param por ai. No proximo numero

MSX Micro vai mostrar quais os perifericos disponlveis para os

MSX nacionais e confrontar a performance dos micros da

Epcom e Gradiente frentc aos demais computadorcs domesticos

brasileiros. Ate la.
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Voce ja imaginou que facilidade e programar um
microcomputador super8 bits, com "clock" de 3.58MHz?

Que alem de um processadorZ 80A usa simultaneamente

mais 2 processadores. um para audio, outro para video?

Imagine a velocidade!

Um micro que tern 80K de RAM (64 para o usuario

e 16 para video). Com 32K de ROM e o Basic v irtualmente

igual ao Basic do IBM/PC*, permitindo lacil conversao

de programas. E, para completar, 32 niveis de protundidade

de tela e Sprite, 1 6 cores, 256 simbolos graficos, acentuac.ao

em portugues, total controle do cursor. Operando tanto com

perifericos convencionais e que voce pode ^^_
pr< tgramar em cartuchi >s e cassettes, o >mi i ^5 S^vr' I—M—

I—

?

tambem com disquetes de 3

1

12", 5 1/4" e ate 8".

Imagine a facilidade! E oque eme-

Ihor, este microcomputador e Gradiente.

Expert padrao MSX. I'm sistema que apesar de muito recente

ja possui um numero surpreendente de software em todoo

mundo. No Brasil sera igual. Afinal, o Expert pode ser

programado sem que se utilize a linguagem Assembler na

maioria dos casos. Ainda por cima, a Gradiente esta convocando

as Softhouses e os programadores independentes paraque

entrem em contato. telefonee 801 -061 6,com David, e o futuro

e nosso. Expert, a reinvencao do microcomputador.

T ©gradiente
' Marca registrada da IBM



MSX NEWS

MSX da IBM:
apenas rumores ?

EUA— A IBM continua calada

acerca dos rumores sobre o

possfvel lancamento de um
MSX compatfvcl, que teria sido

projecido com uma serie de re-

cursos de hardware, alem de

um software embutido com
processador de texto, planilha

eletronica e gercnciamcnio dc

banco de dados.

Embora o gerente regional

de relacoes piiblicas eta IBM In-

glesa, Paul Appleford, desmin-

la os rumores, a empresa con-

tinua empenhada no desenvol-

vimento dc um novo compu-

tador pessoal, para substitute o

PC Junior, que foi retirado do
mercado. Resta entao, uma pcr-

gunta: afinal a Big blue vai ou

nao lancar o scu MSX? Sc con-

firmados os boatos, os fabri-

cantes do MSX terao pela fren-

te um osso muito duro de roer.

A provavel novidade da Big

blue teria um preco aproxima-

do dc 375 dolares.

Mais um
fabricante reduz
preco

Inglaterra— A Microdealer, fa-

bricante do Goldstar MSX, c

mais um fabricante, que forca-

do pelo mercado, reduziu o

preco de scu micro para conse-

guir ampliar as vendas. O
Goldstar passa a custar 298 do-

lares, o que significa umasubs-

tancial reducao de custo para o

usuario. O Goldstar c, agora, o

MSX mais barato do mercado

ingles.

Mais recursos
graficos

Inglaterra — Apesar do MSX ja

dispor de uma serie de recursos

graficos foi colocado no mer-

cado um periferico que deve-

ra tornar a utilizacao desses re-

cursos, ainda mais facil. Trata-

se do lancamento da empresa

inglesa British Micro, o Graph

Pad, um dispositivocom mem-
brana sensivel ao toque. O uso

do Graph l^ad e feito atraves de

uma caneta especial com a qu:tl

pode-se desenhar triangulos,

circulos, linhas e graficos para

depois traasferi-los para a tela

do micro.

Toshiba lan^a
modelo plus

Japao — A Toshiba, fabricante

do MSX compativel HX-10,

anunciou recentemente o seu

HS-22, um MSX Plus, que tern

como diferencas bisicas em re-

la(,:ao ao modelo anterior uma
interlace RS 232C e uma ROM
que incorpora processador de

tcxtos, alem de uma diferenca

entre a versao japonesa, que

possui uma area extra de me-

moria em RAM disk, com capa-

cidade de ate 32 Kb. A versao

inglesa nao possui essa opcao.

Segundo um dos diretores cki

empresa, o novo micro e uma
fusao entre um computador

domestic<3 e um profissional,

para aqueles usuarios que nao

se contentam apenas com re-

cursos limitados.

Alem de um belo design, o

novo MSX csia sendn colocado

no mercado junto com uma se-

rie de perifericos, como um
disk drive de 3 1/2 polegada,

um data recorder c um pacotc

de cartuchos de software com
apllcacSes gerenciais.

MSX Micro
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MSX
pode controlar
mini robos

Japao — o MSX esta cada vcz

mais perto de tornar-se a ma-

quina ideal para o lazcr domes-

tlco, com a comercializacao no
mercado japones, pcla Mitsu-

bishi, de dois modelos de mi-

ni robos, radio controlaveis pe-

lo micro, que podem ser con-

siderados como obras-primas

em termos de brinquedos de
alta tecnologia. Os robos vem
em kits, COmpostOS de tres par-

tes: o robo propriamente dito,

um radio-transmissor e um
sc )ftware especffico para util iza-

cao e comandos desses minis

brinquedos da era tecnologica.

Nova
Impressora
matricial

Japao — A Toshiba aunientou

a scrie de perifcricos dedicados

ao MSX, com uma nova im-

pressora matricial de HO colu-

nas com a vdocidade 105 cps,

possuindo todos os caracti res

di i mien > e mesmi I alguns que
nao se encontrani em impres-

soras dedicadas a outras t'ami-

lias de microcomputadores.

Philips tambem
embarca na
onda

Inglaterra — A Philips tomou-

se a primeira empresa europeia

a lancar um modelo de MSX
compativel no mercado. O
MSX da Philips, o VG 8000,

possui um teclado de 72 teclas

marcadas com todos os carac-

teres graficos e uma RAM de

32Kb, tendo ja a disposicao dos

usuarios uma serle de perifcri-

cos como por cxcmplo, um
cartucho de expansao de me-

moria de 16Kb, impressoras

matriciais de 40 a 80 colunas,

um joystick, um data recorder

e um monitor monocromatico

de 12 polegadas. A Philips ain-

da tern pianos para o lancamen-

to de outros dois perifericos:

um cartucho de expansao de

64Kb, dando ao micro uma
RAM total de 96Kb e uma uni-

dade de floppy disk.

Rittor lanca
Software
musical

Inglaterra—O MSX conta com
mais um novo pacote de soft-

ware musical. A Rittor Music cs-

ta colocando no mercado. o

PGS Musiwriter, um cartucho

para composicao de mclodias,

pelo usuario do micro. Alero

desse aplicalivo, a empresa
tambem esta comerdaliiando

um pacote destinado especial-

mente ao MSX da Yamaha, o
CX-5M, chamado FM Musiwri-

ter, que aproveita todos os re-

cursos que este micro possui.

em termos sonoros.

SMC desenvolve
novo Mouse
Inglaterra — A SMC Supplies

desenvolveu um mouse para a

linha MSX. O novo perifcrico

vem com um software que ofc-

rece ao usuario uma gama
maior de rccursos para o micro.

Os recursos incluem graficos,

formatacao de lexto em tama-

ho variavel e opcao para salvar

dados e transmitir e receber de

outra fita oil ctisquete, assim co-

mo a possibilidadc de geracao

de caracteres. O software que
acompanha o mouse, foi todo

escrito em linguagem de ma-
quina.

Usuarios
ganham clubes
especializados

Inglaterra — O tititi causado

pela introducao da familia de

micros MSX na Europa esta

motivando a criacao. pelos

usuarios ingleses, de dois clu-

bes de services de lieados a es-

sa linha e i|ue ofeiecem servi-

ces comoa publicacao regular

de bolelins, para a troca de di-

cas, programas e informacoes.

Os dois novos clubes sao: o Ya-

maha I)X Club, dedicado aos

proprietaries do CX-5M e o
MSX I '.ser Group, para todos os

usuarios MSX. Aqui vao os en-

derecos e se voce escrever pa-

ra la, contando sobrc o lanea-

mentc ) d< i MSX no Brasil, pode-

ra conseguir um contato ime-

diato do tcrcciro grau. Anote ai:

Yamal la I )X Club— Thy Wridc.

PO BoXfi, Ripon. North Yorks

KG i 2QTe MSX I'scrs Croup
— Andrew Philips. MSX Users

(iroup. Room S, l-i Moor
Street. Omskirk, Lancastershi-

re

Piratas de
software sofrem
serio golpe

Inglaterra — A pirataria de soft-

ware, uma das maiores pragas

do mercado de informatiea,

acaba de sofrer um serio golpe

nas suas atividades. E que a em-

presa inglesa Mayking Data aca-

ba de lancar um novo tipo de

servico destinado as software

houses: a etiqueta personaliza-

da com hologramas a laser.

Apesar do custo dessas etique-

las, por causa do processo que
utiliza o laser, os usuarios de

compuiadores poderao com
prar scus programas certos de
que nao estarao comprando
copias piratas. ja que o proces-

so tie holografla e praticamen-

te impossfvel de ser reproduzi-

do em graficas ou por fotogra

lias.

isx micro
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Oscar Decker

Com os recentes lancamentos

dos microcomputadores Ex-

pert, da Gradiente, e Hot Bit, da

Epcom (Grupo Sharp), chcga

finalmente ao Brasil urn dos sis-

tcmas de maior sucesso no

mercado mundial: o MSX.

Mas, nao foi por mora coin-

cidencia que duas grandes em-

presas cscolheram cxatamentc

MSX para cquipar seus pri-

meiros produtos no setor da in-

formatica decoasumo. Elcofe-

rece uma vantagem essencb.l

para o consumidor: a padroni-

zayao.

Quern adquire urn micro

MSX, tern a garantia de que to-

da e qualquer modificacao fu-

tura rcspeitara seu investimen-

to cm software, pcrifericos e

descnvolvimento dc progra-

mas.

Outro ponto importante na

padronizacao e que o usuario

nao ficara atrclado a uma so

empresa. Qucm comprou mi-

cros como o TI 99/4A da Texas,

Adam da Colecoou o Aquarius

da Mattel, ficou inteiramente

largado quando cstas empresas

decidiram enccrrar a producao

dc scus produtos. Mesmos os

possuidores do VIC 20 da

Commodore, empresa que

atua ate hojc no mercado, fica-

ram dcccpcionados ao desco-

brir queo modelo que sucedeu

seu aparelho, o C-64, nao roda-

va os programas comprados

para seu micro, isto, porque es-

tes sistemas eram suportados

por apenas uma empresa.

No caso do MSX, pelo mc-

nos trinta companhias a nivel

internacional estao fabricando

III HI

micros com o novo padrao. E

cntre estas, enconiram-se gi-

gantes da eletronica mundial,

como: Sony, Philips.JVC, Pana-

sonic, Hitachi, Toshiba, Pio-

neer, Yamaha e muitas outras.

No Brasil, alcm dos micros

da Epcom e Gradiente, trcs ou-

tros cstao em fase final de de-

senvolvimento e espera-sc que

no ano que vem o numero de

aparelhos a disputar este mer-

cado chegue a meia diizia.

Trxla esta agitacao em torno

do MSX incentiva as empresas

de software e pcrifericos a de-

senvolver produtos especitkos

para o sLstcma. Em todo o mun-

do, multiplica-se velozmente o

numero de programas e aces-

s6rios MSX disponfveis no

mercado.

inicio

llido comccou quando a

Spectravideo, empresa de ele-

tronica sediadaem Hong Kong,

solicitou a ASCII/Microsoft ja-

poncsa para dcscnvulver o BA-

SIC de um novo microcompu-

tador que ela pretendia produ-

zir. Kazihuro "Kay" Nishi, pre-

sidente da Microsoft se intcres-

sou pelo projeto e comecou a

dar palpitcs na parte de hard-

ware. Criou-sc entao o SV-318,
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urn micro que nunca foi lanca-

do no mercado amcricano,

mas, que serviu de embriao pa-

ra o MSX.

Nishi sabia do interesse das

empresas japonesas de partici-

par do crescente mercado
mundial de micros. Se cada

uma. porem, lancasse seu pro-

prio sistema, as chances de su-

cesso seriam bastante limitadas.

Ele propos eniao o MSXcomo
padrao a ser adotado pelas em-

presas japonesas para cntrar na

briga. Dcsta forma, todos os

programas c pcrircricos desen-

volvidos para urn micro, fun-

cionariam em qualquer outro

do mesmo sistema. Mesmo que

as marcas fossem diferentes. E

o esforco de marketing de to-

das as empresas scria somado
para vender um so sistema: o

MSX. E mate, todas as melhorias

tiiruras a serem intn >duzidas no

MSX, respeitariam a compatibi-

lidade com o padrao original,

resguardando o consumidor.

A rapida adocao do sistema

tcm fcito crcscer o numcro de

fabricantcs e hoje existem mi-

crosMSX sendo fabricados por

empresas japonesas, coreanas,

chinesas, holandesas, america-

nas c, agora, brasilciras. Ate al-

guas fabricantes ingleses de mi-

cros prometem para estc ano

placas para compatibilizarseus

aparelhos com o MSX. Noja-

pao, quase tr£s milhoes de mi-

cros MSX ja foram vendidos.

Na Europa, cm menos de um
ano, clcs ja clicgam a 350 mil.

Nos EUA, o MSX devera ser lan-

gado ainda em 1985. E no Bra-

sil, as previsocs sao de 40 mil

ate o final deste ano e mais 150

mil para o ano que vem.

Hardware

Todo cste succsso nao se da

apenas por causa do marketing

envoivido no projeto. () MSX e

uma poderosa maquina, capaz

de atender nao so as aplicacoes

domesticas, como tambem a

muitas utilizacoes profissionais.

Seu desenho trazo conccito dc

expandibilidadc. para adequar-

se com grande flexibilidade a

qualquer tipo de uso.

microprocessador central

e um Z-80 de Zilog, opcrando

a uma vclocidade (clock) de

3.58 MHz. O mesmo que ope-

ra a grande maioria dos cquipa-

mentos profissinais que utili-

7.am o sistema operacional

CP/M. Alias, os micros MSX ro-

dam qualquer programa CP/M

que utilize 40 colunas. Para os

dc 80 colunas, e ncccssaria a

utilizacao de um cartucho es-

pecial que passa o video para

solugao grafica de 256 por

192 pontos com a utilizacao

de 16 cores simultaneamcn-

tc. O numero de objetos que
podem se mover em dire-

goes diferentes na tela ao
• mesmo tempo (sprites) e de
32. Com estes recursos, o
MSX e uma das mais com-
plctas maquinas para jogos

(computer games), elabora-

80 colunas. Com ele, voce tera

acesso a milharcs dc progranias

profissionais para atender a

qualquer aplicacao.

Para controlar o video e

elaborar os graficos, o MSX
Lisa um chip dedicado da Te-

xas Instruments, que tanto

pode ser o TMS 9929 ou o
9129 A. Ele permite uma re-

goes de desenhos e graficos

comerciais. A resolucao nor-

mal dc texto e de 24 linhas

dc 40 colunas, podendo
chegar a 80 colunas atraves

da utilizagao de um cartu-

cho. O MSX possui safdas

para televisores normais (vi-

deo composto), monitores

mocromaticos ou coloridos
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Outro chip e dedicado
especialmente a geracjto di-

sc ms, t > AY3-89K > da ( iei icral

Instruments, um sinieti/.a-

dor de tres canals com oito

i litavas, Para acoplax < > mien i

a aparelhos de soni, existem

conectores pad ran RCA, A
interface com gravador cas-

sete gerenciatla por um cir-

cuito PP1 Ki^s, permitlndo

content o MSX Basic 6 de

32 K bytes e ;i RAM dos mo-

delos nationals e de 64

K byteSj alem tic lo k. bytes

.destinadi >s apenas a c< >ntn >-

lar o video.

De/.cnas de pcrifcricos

pi idem ser act tpladi >s at ) sen

MSX. Light-pens e pranche-

tas digitalizatk mis para a cria-

cao de graficos. Joysticks.

IB —1M-———————IMlJll

>.

duas velocidades para grava-

cao c leitura de dados: 1220

on 2400 bauds.

Os MSX possuem ainda

uma interface paralela para

uiili/acao cle impressoras.

um ou dois slots para cartu

chos e um bus para cxpan

soes.

A niemdria ROM, que

trackballs e mouses para

conlrolar os jogos (compu
ter games). Disk drives tie ^

e 1/2 e 5 e 1/4 polegadas, c

gravadores cassete para ar-

mazenamento de dados. Im-

pressoras. plotters e maqui-

nas tie escrcver eletronicas

para imprtmir textos. grafi-

cos e de.senhos. lelcvisorcs

coloridos. preto e branco,

mi >nit< ires m< mocn imalici >s

on policromaticos para

acompanharscu traballio. L

ate pequenos robds contro-

lados por micros MSX ja es-

tii< > disponfveis in > mercado
international.

I'm dos maiores fabri-

cantes tie instrumentos mu-

sicais, a Yamaha, criou uma
interface para ligar sen MSX
a teclatlos musicals < >u sinte-

tizadorcs profissinais que
utilizcm a interface patlnio

MIDI. Com isto. seu micro

transforma-se num podero-

si . instrument! > que p( >de in-

clusive "ler" partituras musi-

cals magnctizadas.

A Pionner, lider do mer-

cado mundial tie videodis-

cos a laser, possui um MSX
que, ligatlo a um aparelho

Laserdisc, permite a utiliza-

cao tie jogos interativos on-

dfi os graficos nao sao for-

matio.s pelo computador,

mas sim por trechos de fil

mes e desenhos animadt is. E

niuin ).s tlestes pr< )tlut( >s ja es-

taocom lancamento progra-

mado para o proximo ano

no Brasil. Como se vc, cada

empresa procura acrescentar

o que tern de melhor para o
MSX.

Software

Km termos tie software, em
qualquer categoria, o siste-

ma esta bem servido. Seu

BASK; e um dos mais com-
pletes dos micros de seu ni-

vel e [possui um bom desem-

penho. E excelente para uso

educacional e desenvolvi-

mento de programas com
ate um bom grau tie com
plexidatle. A manipulacao

tk >s recursos grafici >s e sim

plesmentc fantastica.

() numcro de jogos

(computer games) tl< >s siste-

ma ja chega na terceira cen-

tena. lodos os principals ti-

tulos de sucess< ) ja esta< ) tlis-

poni'veis. entre eles: Pitfall 11,

Ghost busters, Decathlon,

Zaxxon, Buck Rogers, Pac

Man, Boulder Dash, Antarc-

tic Adventure, Time Pilot,
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Super Cobra e os incrfveis

Tank iS: Field 1 e II, que nos

fliperamas brasileiros foram

rebatizad< is de Olimpiadas e

fizcram enorme sucesso. A
linha de jogos de esportes

do MSX e a mais completa

entre todos <is micros.

A area educational e ou-

i n ) t'i irte d< > MSX . In limen is

pn igrarnas ensinam desde

contas e alfebeto para crian-

cas a partir de quatro anos,

ate mapas estelares e mate-

rias de nfvel universitario.

Para a administracSo do-

mestica, ( ) MSX ( iferece pn >-

gramas paracontrole banca-

rio, orcamento domestico,

ficbario, controlc de dispen-

sa e outros.

No campo profissk inal. o
desenv< >lvimento 6 um pou-

co mais lento, mas, de qual-

quer forma j;i existem varias

planilbas eletronicas, banco
de dados, processadores de
texto e programas para gera-

cao de graficos comerciais.

Para ( > us > mais pesad< », eas-

tern os mllhares de progra-

mas CP/M, utilizados em es-

eritorios em todoomundo.
Outra grande vantagem

do MSX c que tendo sido

desenvolvido pela Micro-

soft, a mesma empresa que
desenhou o MS DOS do
IBM PC, o MSX possui com-
patibilidade de arquivos
com seu primo de 16 bits. Is-

to significa que se v< ice pos-

sui um PC-compativel no
trabalho, pode usar em casa

seu MSX e enviar os dados

por modem ou cabo para o
PC.

No Brasil, quasc 80 pro

gramas estao sendo lanca-

dos junto com os primeiros

MSX (ver materia nesta edi-

cao). Entre eles, um para

acessar o Videotexto e < >utro

para o Cirandao.

Com tanto a ofcrecer, o
MSX ja se coloea entrc os

principals sitemas de micros

para grande consumo do
mercado national e e uma
forte- opcao para todos os

consumidorcs.

I IOTBIT fiinciona pra todo
mundo porque todo mundo pode

fa/x-r HOTHIT funcionar.

Ele tem 10 Hot locks, as

teclas de funcoes programaveis
que colocam o comando. na ponta

dos seus dedos. A cada toque,
voo§ leva o programa para o lado

que precisar. K como se fosse

uma conversa entre voce
m e o microcomputaclor.

I IOTBIT tem programa pra
tutio: resolve, lembra, guarda Vem comcursoc
na memoria, ( trganiza e joga. Hnguagem Basic e

Mas acima de tudo, emociona
com suas imagensem 1 6 cores
em graiia >s, desenhos e textos.

E sons incrfveis.

Todo dia vooS descobre
alguma coisa nova que pode
fazer com I IOTBIT.

HWTBIT
OMJCROQUEJWJQCm PRA 7WOMI rNDQ

I Ml 'KOI II .Til
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HOT BIT

.

AQUECENDO
OMERCADO

O projeto do

microcomputador contou

com a participagao de

130 profissionais e foi

estimado em sets milhoes

de dolares.

A escolha do nomc Rpcom,
resultante de uma pcsquisa fcita pela

Sharp junto aos consumidorcs,

e apenas mais um ingredicnte da

estrategia do grupo Machline para

colocar um computador pcssoal no

mercado brasileiro. Na verdade,

O grupo ja tcm uma tradicao

respeitavcl no segmcnto de

computadores, atraves da SID,

que rccentemente atingiu o posto de

maior fabricantc brasileirO de

produtos de informatica.

O projeto do microcomputador

do grupo Sharp foi detonado ha trcs

anos, consumiu dezoito meses de

desenvolvimento e foi avaliado em
mais de seis milhoes de dolares.

Cerea de 130 profissionais, incluindo

trinta cngenheiros das areas de

hardware e software, foram

envolvidos na criacao dc uma
maquina compativel com a linha

MSX, badzada de Hot Bit HB 8000,

que ja recebeu a chancela d;i

Secreraria Especial de Informatica

(SEI).

E o micro c realmente quente.

A comegar pelo design, totalmente

original a nfvel de conccpcao de

maquinas MSX, que incorpora CPU,

dois slots, tcclado alfanumerico

semi-protissional e fonte de
alimentacao num mesmo gabinete.

Fim do curto-circuito

O slot numero um, localizado na

parte superior do I lot Bit,

csta equipado com uma novidade

em relacao as maquinas que uiilizam

cartuchos para a entrada de dados

como os videogames e outros tipos

de microcomputadores.

Um dispositivo especial que

interrompc a corrente cletrica

quando o cartucho c inserido

no slot,

Quantos usuarios de videogames

ja nao tiveram seus equipamentos

totalmente danificados devido a um
curto circuito provocado pcla

inscrcao de cartuchos com o

equipamento ligado a corrente

eletrica?
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O interrupter temporano da fonte

de alimenocao do Hot Bit pcrmite

que o usuario coloque OS cartuchos

no slot uni do aparelho sem ter que
cair na rotina do liga-desliga

caracteristica desse tipo de
equipamento.

O Hot Bit tambcm foi municiado
com um slot lateral, para ligacao de
perifericos e expansdes. A Epeom
opton por coiocar o segundo
compartimento na lateral do micro
pois e essa a posicao natural da
maioria dos perifericos, de acordo
com os engenheiros da empress.

Na parte traseira do equipamento
esta localizada a saida para urna
impressora com interface paralela,

padrao Centronics, os conectores do
modulador de RF, video cdmposto e
audio, e urn collector Din de oito
pinos para enti-.ida tie dados via Sta

cassete, Vale lembrar que os
ecjuipamentos da linha MSX aceitam
ties tipos de dispositivos de entrada
de dados: fir.i cassete, cartucho de
memoria Eprom e disk drive de

3 Vi e 5 'A polegadas, ainda nao
disporuveis para os MSX nacionais.

Hot Bit incorpora ainda uma
tomada para alimeniacao de
perifericos. urn monitor ou urn

televisor, par exemplo — um seletor

de voltagem e outro de canal.

O controle dos computergames
compatfveis com a linha MSX pode
ser feito de duas formas: via teclatlo

ou atraves de joysticks eomuns do
tipo Atari, que utilizam conectores

de nove pinos. Juntamcnte com o
lancamento do HB 8000 a Epcoffl

estara comercializando um joystick

de competicao com dois botoes de
tiro e quatro ventosas para fixacao.

Esse dispositivo permite uma maior
precisao no controle das jogadas.

Teclado

() teclado do micro e um espetaculo

a parte, Semi proflssional,

c composto de 73 teclas,

dez definfveis pelo iisu;'u"io, e conta

com todos os comandos do padrao
MSX, tnais os acentos e caracteres

especiais da lingua portuguesa,

gravados em memoria ROM
(memoria apenas de leitura).

O teclado do Hot Bit adota o padrao
das maquinas de escrever IBM e tern

a vantagem de ser lacilmente

assimilavel. Qualquer acento,

em miniiscula ou maiuscula, aparece
na tela do monitor, no momento em
que a vogal seguintc for digitada

pelo usuario, um feature que
algumas maquinas ditas profissionais

nao conseguem oferecer.

Mas na verdade, o teclado do Hot
Bit esconde outros dois tcclados.

Quando usuario pressiona a tecla

Code (ou Shift Code) tern accsso aos
caracteres do alfaberto grego.

L"tiliaxndo-se a tecla Graph (e Shift

Graph) o micro passa a interpretar os
comandos via teclado como
caracteres gnificos e pequenos
desenhos, um rccurso muito
ulilizado na confecclo de jOgos,

um dos pontos fortes da
tamflia MSX.
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O Hot Bit conta ainda com um
bloco de movimcntacao do cursor

com oito posicoes possfveis.

Tfcclas para inserir e delctar caractcrcs

tornam a cdicao de program-as uma
tarefa muito menos cansativa,

um recurso que os micros da linha

Apple, por exemplo, nao possuem.

Outro feature importante e a luz

indicadora da ulilizacao da tccla

Capslock, que trava o teclado na

posicao das letras maiusculas.

equipamento tambem e dotado de

um botao reset, mas essa funcao e

automaticamentc acionada quando o
1 IB hood € Ugado.

Muitas dessas caracleristicas sao

particularcs apenas ao hardware dos

micros da linha MSX. Trata-se de um
projeto audacioso que vem sendo

rapidamente incorporado por

fabricantes japoneses e europcus.

Memoria
Para garantir uma melhor

performance com games e

aplicativos o Hot Bit foi dotado de

uma boa capacidadc de memoria
RAM inicial, 64K bytes. A memoria

ROM, onde estao gravados os

comandos do Basic, ocupa 32K
bytes. Dois processadores

indepcndentes do microprocessador

central, um 7. 80A, garantem a boa

performance de audio e video do

Hot Bit. O micro pode trabalhar

com ate dezesseis cores em alia

resolucao, (49,152 pontos).

A capacidadc sonora atinge oito

oitavas em tres canais distintos.

Estrategias

Para comercializar o scu primciro

micro pcsoal o grupo Sharp nao esta

poupando esfonjos. O Hot Bit sera

vendido nos mais clc tres mil pontos

de venda Sharp, espalhados por todo

o tcrritorio naeional. Esta estrategia

dcve render a Epcom a

comercializagao de sessenta mil

maquinas ate o final de I9S6, com a

incorporagao de alguns perifcricos

como drives, interfaces para

comunicacao com a rede Videotexto

c projeto Cirandao, compatibilizacao

com o sistema operacional CP/M e

possibilidade de expansao da RAM
ate 512K bytes. J;i no proximo mes

de novembro a Epcom entrega as

lojas o HB 2400, um gravador

cassete especialmente orientado para

gravacoes digitais.

A exemplo da Gradicnte a Epconi

esta crcdenciando software houses

(leia materia nessa edicao) para

garantir um vasto catalogo de

programas para a linha MSX.

A empresa pretende investir cerca tic

dois milhocs de dolarcs nos

prtiximos dois anos. apenas com
relacao ao software para o Hot Bit.

Alem disso. de%cra ser criado um
centro de inf<5rmacoes, com dicas c

l^rognuiias sobre a tecnologia MSX.

semelhante :\o nuclco de

informacoes, uma esp^Cie de clube

dos possuidores dos pocket

computers comercializados

pela Sharp.

A Epconi ainda nao decidiu o

prc\o final do equipamento ao

consumldot O atraso nessa

divulgacao pode ser considerado

natural. Afinal, a V Heira de

Informatica, realizada no Palacio das

Convcn^oes do Parque Anhembi em
Sao Paulo, entrc os dias 23 e 29 de

sctembro, mostnju uma serie de

novos micros domesticos, inclusive

o MSX fabricado pela Gradiente.

Por Lsso, a tendencia de cada

empresa c espefar e confcrir qual a

polftica comercial da concorrcneia.

Entreianio, e possfvel adiantar que o

prego do Hot Bit HB 8000 devcra

situar-se na mesma faixa dos demais

colors do mcrcado, e um pouco

abaixo dos apple compatfveis.

AQUIAF1CHATECNICA

HOT BIT HB 8000

Fabricante

EPCOM - Equipamcntos Elctrvnicos

(.hi Amazonia

Caracteristicas

Microprocessador Z 80A, com clock

de 3,57 Mhz
Memoria Residente - ROM: 32K bytes

RAM: 80K bytes, sendo 16K csneci-

ficos para video c 64K disponiveis

para o usuario. Expansao possivel

ate 512K.

Teclado - (incluido no equipamento):

All'anumerico semi protissional, de

73 teclas, com caractcrcs em portu-

gues, seis Atncoes prc-programadas,

dez (unqocs detlnivcis pelo usuario

e bloco de comando do cursor in-

dependents.

Lmguagem de Programagao -MSX Basic

Video

Processador- TMS-912ANL

Modo Texto -32 colunas x 2-t linlias ou
40 colunas x 24 Unhas

Modo Grafico -64 x 48pontos ou 256

x 192 pontos, com dczesieis cores

SOM
Processador - AY-3 8910-A, com oito

oitavas, tres canais.

Saidas

Impressora - interface par.ticla padrao

Centronics

Gravador- Vclocidadc de transmissao

1200/2400 bauds, no formato EKS

Video - Duas saickis no sislcma PALM:

televisor e video composto

Joystick - Dois concctores frontais de

now pinos

Slots - Dois slots (um na lateral do

equipamento) para conexao de car-

tuchos, expansoes c outros pcriferi-

cos.

Tomada-/tesu/' uma tomada 120/220

V para alimentacao de pcrifericos.

Caracteristicas fisicas e eletricas

Alimentacao - 120/220 VAC-60 Hz
Dimensoes - ~i05 x 68x280mm (LAP)

Peso: - 3,3 Kg
Obs.: Espccitlcacocs fomccidas pe-

lo fabricante.
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"SOFTWARE E A AREA
DEMAIORPRIORIDADE
DAEPCOJT.AFIRMASCORZA

Milton Scona, diretor de marketing
do Grupo slurp, cm entrcvista

exclusiva a MSX Micro comenta
.is expectadvas da Epcom,
com a entrada do Hot Bit no
mercado national

MSX MICRO: Qual a expectativa da Sharp

com o lancamento do HB 8000?

Milton Scorza: O progresso da
lecnologia esta gradualmentc

incorporando microprocessadores

a parelhos coin TV. forno dc
microondas, aquecedores centrals

etc. Todos os equipamentos
domesticos em breve poderao ser

interligados, proporcionando urn
com role completo e integral do lar

do futuro, que nao esta tao distante

assim.

A Epcom t'oi criada pela Shaq), para

desenvolver produtos de aJta

tccnologia voltados a informatica de
consumo. O primciro passo dessa

empresa e* a colocacao no fhcrcado
do Hot Bit. um microcomputador
inteiramente dcsenvolvido no Brasil.

a partir de arqufterura MSX da
Microsoft. () Hot Bit tern uma
performance cxccpcional tambem
como micro pessoal e sera a base

para a futura integracao dos
equipamentos domesticos como TV,
audio, telefone e todos OS outros.

P: Qual a previsao de vendas ate o final

deste anos e em 1986?

R: A meta da Epcom e ter, nos

proximos trcs anos, 25% do
mercado de microcomputadoics
pessoais domesticos, estimado em
seiscentas mil unidades

P: que esta sendo feito para garantir a

rapida expansao do sitema no mercado
brasileiro?

R: Pesquisamos o mercadi i e

conhecemos as necessiciades dos
usuarios de micros pessoais e

domesticos. Vamos utilizar

|x-ritericos existentes no mercado,

que atendem a cssas necessidades

e ruturamente, iremos fabricar os

complementos que se fizerem

necessaric is.

P: E com relacao ao software?

R: Esta e a area dc maior pnoridade
da Epcom. E o software que
portanto, diferencia o produto.

A estrategia para o I lot Bit inclui a

criacao de urn padrao de
desenvolvimento de software

aplicativo, com caracterfetJeas ( le

simplicidade operational e diversas

fcrramentas dc desenvolvimento.

litis caracteristicas e fcrramentas.

atualmentc disponfveis, tbr.un

colocadas a disposicao das software
houses brasileinis, ja engajadas em
desenvolver software para o Hot
Bit. A Epcom estara apoiando atraves

dc orientacao tccnica, todas as

software houses que desejarem
desenvolver prognimas para o Hot
Bit. ou scja, o usuario teni software

com a mesma alta qualidade do
software Epcom, proveniente de
todas as software houses que
desejarem ser credenciadas.

P: senhor acredita que o sistema MSX
podera transformarse rapidamente em um
padrao para o mercado de micros-

dom6sticos, motivando a entrada de
outros fabricantes?

R: A Epcom desenvolveu um
produto, bascado na tccnologia

MSX. com caracteristicas proprias

que tornaram mais eficiente.

Esse mercado c muito amplo e

devcra possibilitar empresas com ;dta

competencia tecnologica industrial.

comercial e de distribuicao, exigida

por esse segmento, a entrarem

tambem no mercado.
P: Qual a importancia da Epcom para a

Sharp?

R: O mercado dc informatica dc
consumo e a crescente possibilidade

de automacao do lar. devem
representar em future proximo 15%
do faturamento da Sharp.

P: Como o senhor avalia a crise que sofre o

mercado de micros pessoais dos EUA
atualmente?

R: Os EUA cstao passando por um
reducao momentanca no ritmo dc
crescimento no mercado de micros

pessoais, mas os volumes ainda sao
gigantescos. Trata-sc em minha
opiniao, de i.ima acomcxladcao.

O mercado pessoal domestico esta

apenas desperondi i e deverd ser em
quantidade c fio

exprcssiM! nos pr nos,

quantoo men ado d« u

profissional 6 atualmente.
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PRQ3RAMAS

GRAFICO DE BARRAS

OS graficos estao sc tornando um recur-

so essencial nos programas profissio-

iiais, pois possibilitam organizar OS da-

dos de forma que se possa visualiza-los

e compara-los cntre si mais facilmcnte.

O progrania ataaixo, que na realida-

de e uma sub-rotina para utilizacaoem
diversos programas, plota um grafico

comparativo de duas grandezas corren-

tes nos doze meses do ano. O grafico

e feito em alta resolucao, em perspcc-

tiva e duas cores diferentes, o que o tor-

na altamente profissional.

programa

As linhas 1 a 120 foram colocadas para

possibility a visualizacao do funciona-

mento do grafico. A sub-rotina grafica

que podera scr usada nos seus progra-

mas comeca na linha 6000 c termina

60001.

Primeiramente a rotina ajusta a cor

do fundo para preta (contrastando com
as barras graficas), c habilita a tela grafi-

ca para escrita atraves do comando
OPEN, isto porque o video no MSX e

tratado como um dispositivo de saida.

Logo apos o programa desvia-se para a

linha 6800 que imprimc os titulos, a ba-

se do grafico, a marcacao e a legenda.

A seguir, sera atribuida a variavel P o ta-

manho do maior valor de credito e/ou

de debito, atendendo a funcao de dc-

terminar a escala e o scu ajuste. Expli-

cando melhor: A altura maxima de uma

barra qualquer do grafico e de 100 pon-

tos (posicao 160 ate 60), por exemplo,

para plotar os valores 1000, 800, 700,

670, o primeiro sera convertido em
100, 800 pares 80 c assim por diante,

semprc baseado no maior valor (tama-

nho) do credito c/ou debito, como se

podc ver no quadro 1 . Por outro lado

se um dos valores de credito ou debi-

to for igual a 2000 havera entao um
ajuste na escala (linhas 6030 e 6040). Is-

to ocorre pois nao seria possfvel plotar

o valor 2000 na escala anterior. Este

ajuste faz a variavel CH ficar igual 1. Is-

to fara com que o programa use somen-

te as rotinas de plotagem nas linhas que

a condicao CH = 1 seja verdadeira. Es-

tas linhas fazem com que um digito a

menos de cada credito e debito seja

considerado na confeccao da barra.

Compare o quadro 1 com o quadro 2

e note que no primeiro quadro, quan-

do o valor e igual a 670, o K e igual a

67 e no scgundo, por causa do 2000 ha

o ajuste para a dircita. (K=6).

Resumindo, quando CH e igual a 1

a escala c aumentada. Observe que a va-

riavel K e as vezes do tamanho da barra.

A linha 6600 testa uma conditio

(que propositalmentc nunca e verda-

deira) para voltar da sub-rotina

(HA <> 666). HC e uma variavel que

nao existe no programa, portanto, e

igual a zero. Para usar esta sub-rotina vo-

ce devera substituir o "HC
< > 666" por

"INKEYS = " " " para que haja o rctor-

no principal ao se pressionar qualquer

tec la.

A perspective do grafico e construi-

da nas linhas 50000 e 50001 para cre-

dito e nas linhas 60000 e 60001 para de-

1 REH m**m*t«mm*****
2 REM * 6RAFIC0 DE BARRAS

3 REH «

4 REN * USX
5 REH *

6 REH * RANDOLFO S. JULIAO

7 REH »

8 REH » SETEHBRO 1985

9 REH «H««HHHH»miH)
10 COLOR 3,1

11 FOR 1=1 T05: KEYI, " ':

NEXT I

30 DIH RK12)

35 DIH TK12)

40 FOR H=l TO 12

50 CLS

60 PRINT"»*«H****mM*M*«mm*
Ht"

70 PRINT

80 PRINT"=====> HES: 'HI PRINT: PRI

NT

90 INPUT"ENTRE COH A RECEITA: "i Rl

(H)

100 PRINTIPRINT

110 INPUT'ENTRE COH A DESPESA: "i T

KM)

120 NEXT H

6000 COLOR 3,1,1: SCREEN 2: OPEN'BR

P:"F0R OUTPUT AS II: HC=0: 60SUB 68

oo: ch=o: p=o: for j=i to 12: ifile

N(STR$(RI(J)))-1) > P THEN P=LEN(ST

R*(R#(J))1-1

6010 IF LEN(STR*(TI(J)))-1 > P THEN

P=LEN(STR$(TI(J)))-1

6020 NEXT J: IF P<3 THEN6600

6030 FOR J=l TO 12: D=LEN(STR»(RI(J

)))-li IF D=P AND VAL(HID»(STR$(RI(

J)), 2, 2)) > 10 THEN CH=1

6040 IF (LEN(STR«ITI(J)))-1) = P AN

D VAL(HID$(STR$(TI(J)),2,2)) > 10 T

HEN CH = 1

6045 NEXT J

6050 FOR J=l TO 12

6300 IF CH=1 AND LEN(STR«(RI(J)))-1

<P-1 THEN 60TO 6400

6360 IF CH=0 ANDLEN(STR*(R»(J)))-1

<P-2 THEN GOTO 6400

6370 IF CH=0 AND P=LEN(STR»(Rt(JII)

-1 THEN K=VAL(HID«(STR$(RI(JII,2,2)

): K=K*10: K=K+VAL(HID»(STRI(RI(J))

,4,11): LINE(34+(J-l)tl6,160)-(34+(

J-1)H6+5,160-K),7,BF: 60SUB 50000

6380 IF CH=0 AND P-1=LEN(STR$(RI(J)

)) - 1 THEN K=VAL (HID* (STR$ (RKJ

is MSX Micro



bito. Se voce ainda troca-las "50000 RE-

TURN" e "60000 RETURN" voce tera

urn grafico comum sem perspectiva.

O programa Km uma logica simples

que torna a plotagcm do grafico qua-
se instantaneo. Entretanto devido ao &-

to da estnitura da montagem da barra

sc basear nos 5 primeiros digitos do va-

lor, adquiridos atraves de funcoes
strings, o grafico nao plotara nenhuma
barra se todos os valorcs forem menor
que 100, pois nao e possivel acessar o
terceiro digito. Alem disso o grafico po-
dera apresentar alguma distorcao no ca-

so de existirem valores excessivamen-
tc discrepantes.

QUADRO 1

VALORES CALCULO DE K

10

8

7

6 7

K = 10

K = 10

K = 10

K=10

10 +

8 +

7 +

6 + 7

1 2

CH =

VALORES

00

00

00

00

70

2

1

2

1

8

7

6

1

P=4ESCALA = 100

QUADRO 2

CALCULO DE K

K = 10
*

K=10 *

K = 10
*

K = 10
*

K = 10 *

} +

1 +

+ 8

+
"7

+ 6

)
> , 2, 1 > ) : K=K»10:K=K+VAL (MID* (STR* (R

KJ>),3,1)):LINE (34 + (J-l)*16,160

)-(34+<J-l)*16+5,160-K),7,BF:G0SUB

50000

6385 IF CH=0 AND P-2=LEN(STR*(RI(J)

>> -1 THEN K=10:K=K+VAL (HID* (STR*

(RI(J)),3,1)):LINE (34 + (J-l) * 1

6 , 160)-(34 + (J-l)*16+5,160-K),7,

BFI60SUB50000

6390 if ch=1 and p=l£n (strkrkj))

)-l then k=val(hid«<str*<rkj)),2,1

)):k=k*io:k=k+val (hid«(STR*(rkj))

,3,l)):LINE(34+(J-])»J6,160)-(34+(J

-l)*16+5,160-K),7,BF:G0SUB 50000

6395 IF CH=1 AND P<> LEN(STRi(Rt(J)

))-l THEN K=VAL (HID*ISTR*(RI(J)),2

f l)):LINE(34+(J-lU16,160)-(34+(J-l

)»16+5,160-K),7,BF;60SUB50000

6400 IF CH=1 AND LEN(STR*(TI(J)))-1

< P-l THEN 60T0 6500

6420 IF CH=0 AND LEN(STR$(T#(J)))-1

< P-2 THEN SOTO 6500

6430 IF CH=0 AND P*LEN(STR»(T*(J) )

)

-1 THEN K=VAL(NID*(STR*(TI(J)),2,2)

): K=K*10: K=K+VAL(MID*(STR*(TI(J))

,4,1))! LIN£(40+(M)*16,160)-(40+(

J-1)*16+5,160-K),8.8F; GOSUB 60000

6440 IF CH=0 AND P-1=LEN(STR*(TI(J)

))-l THEN K=VAL(HID*(STR*(TI(J)),2,

D): K=K«10: K=K+VAL(HID*(STR*(TI(J

)),3,D): LINE(40+(J-I)»16,160)-(40

+<J-1)*16+5,160-K),B,BF: GOSUB 6000

6450 IF CH=0 AND P-2=LEN(STR*(T*(J)

))-l THEN K=10: K=K+VAL(MID*(STR$(T

t(J)),3,U): LINE(40+(J-1)*16,160)-

(40+(M)*16+5,160-K),8,BF: 60SUB 6

0000

6460 IF CH=1 AND P=LEN(STR*(TI(J}))

-1 THEN K=VAL(HID«(STR*(TI(J)),2,!)

):K=K*10:K=K+VAL(HID*(STR*(TI(J)),3

,D):LINE (40+(J-l)*16,160)-(40+(J-

11*16+5, 160-K),B,BF:60SUB 60000

6470 IF CH=1 AND POLEN(STR*(TI(J))

)-l THEN K=VAL(NID*(STR*(TI(J)),2,1

)): LINE(40+(J-1)*16,160)-I40+(M)

*16+4,160-K),8,BF: 60SUB 60000

6500 NEXT J: PRESET (160,241,1: PRIN

Ttl
,

"
1

" ; STRING* (P-2+CH, "0"
)

;

6600 IF HCO666 THEN GOTO 6600 ELSE

CLOSE: SCREENO: RETURN

6800 T=10: X=0: C0L0R2: PRESET (60,1

2), 4: PRINTIl.'Graficode ban-as".

PRESET(60,24),4: PRINTil, "EscalaM

por ": FOR D=60 TO 160 STEP 10: PRE

SET (2+X.D-6): PRINTil, STR*(T): T=T

-l: X=8: NEXT D: LINE(24,60)-(24,16

0),4: LINE(24,161)-(250,161),4

6801 LINE(4B,1B0)-(55,18B),7,BF: PR

ESET(58,182): PRINTil, "CREDITO": LI

NE(144,1B0)-(151,18B),8,BF: PRESET!

154,182): PRINTil, "DEBITO"

6810 X*0: FOR J=l TO 9: PRESET134+I

J-l)tl6,164),l: ALRIGHT* (STR* (J), 1

): PRESET(34+(J-l)*16+4,164),l: PRI

NTH, A*: NEXT J: PRESET (34+9*16, 164

1,1! PRINTil, '1": PRESET (16*9+34+6,

164), l: PRINTil, "0": PRESET (34+10*1

6,164),l: PRINTil, M'

6811 PRESET(34+10*16+6,164),1

6812 PRINTil, '1": PRESET(11*16+34,1

64), l: PRINTil, "1': PRESET(ll*16+34

+6,1641,1: PRINTIl.V: RETURN

50000 D=34+(J-1)*16: KM60-K: D=D+4

I LINE(D-4,K-l)-(D-l,K-7),7: LINE(D

+l,K)-(D+5,K-7),7: LINE(D-l,K-7)-(D

+5,K-7),7: LINE(D+5,K-7)-(D+5,160),

7

50001 RETURN

60000 D=34+(J-1)*16: K=160-K: D=D+1

0: LINE(D-4,K-l)-(D-l,K-7),7: LINE!

D+l,K)-(D+5,K-7),7: LINE(D-l,K-7)-(

D+5,K-7),7: LINE(D+5,K-7)-(D+5,160)

60001 RETURN
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PRCX3RAMAS

BANCO DE DADOS/

Devido a necessidade que se tem dc ar-

quivar diversos tipos de material, os

programas de Bancos de Dados apare-

cem como uma ferramenta de grande

auxilio. Sao uma fi >rma scgura e rapida

dc armazenar uma gama enorme de da-

dos, que normalmentc seriam coloca-

dos em uma gaveta em forma dc ficha-

rio. Com Banco de Dados o esquema

e diferente. Basta buscar a ficha pelo

campo que for conveniente, sem con-

tar com outras vantagens como orde-

nacao do arquivo.

Logo que comeca a rodar, o progra-

ma pergunta se existc urn arquivo de

dados gravado em fita cassete. Se nao

houvcr, digite "PR1MEIRA". Depoisapa-

recera o menu com as opc.6es:

/ - Inicializar Banco de Dados
2 - Inclusdo

3 - Busca, Cancelamento e Alteracdo

4 - Ordenacdo do arquivo

5 - Listagem do arquivo

6 - Gravacao do arquivo

1 - Inicializar Banco de Dados
Usando esta opcao, todas as variaveis

serao inicializadas. Portanto, tenha cui-

dado ao utiliza-la.

2 - Inclusdo

Na inclusao voce podera dar entrada a

todos os campos com a possibilidade

de fazer inclusoes consecutivas sem
voltar ao Menu.

3 - Busca, Cancelamento e Alteracdo

A busca podera scr feita por qualquer

urn dos campos. Voce podera cancclar

toda ficha ou altcrar cada uma das

opgoes.

i > )rdenacao do Arquivo

Num arquivo contendo muitos regis-

tros ele podeni demorar urn pouco,

pois voce tera a oportunidade dc eso >

Iher o campo que descjar. Por isso tam-

bcm havera uma busca para saber qual

campo que sera ordenado.

5 Listagem do Arquivo

Ser5 aprcsentado o registro niimero 1,

a partir dai voce podera avancar ate < >

registro desejado e ulilizar as opcocs dc

cancclar e alterar o registro.

6- Gravacao do Arquivo

Esta opcao grava somente o arquivo cm
fita cassete.

1 REP! ttttttft«*ttt*tti*tt»*t*t

2 REH t» t»

3 REH ** BANCO DE DADOS "
4 REH *# «»

5 REH ** LUIZ C. DUFFLES **

6 REH »t •
7 REM « H S X H
8 REH *» *
9 REH *» A60ST0 DE 1985 *«

10 REM** «•

11 REHmt**H*tt»*m«*mm«
20 CLEAR20000

25 DIH ND* (150) ! DIM NEK150) : DI

H NFK150) : DIH N6K150) : DIH NH(

(150) I DIH NBS(ISO) ! DIH NC* (150)

27 LDI«"ARQ"

30 CLS : LOCATE 0, 10: PRINT'SE JA' H

0UVER UH ARQUIVO PRESSI0NE <ENT

ER>, CAS0 C0NTRARIO DI6ITE

'PRIHEIRA' E PRESSI0NE <ENTER>" ! 6

•0SUB500 : IF R* <> "PRIHEIRA' THEN

60SUB 8000

50 GOTO 1000

500 R*=" : INPUT Rl : RETURN

1000 CLS: LOCATE 12,0:PRINT"BANC0 DE

DADOS" IPRINT: PRINT" 0PC0ES" :PRI

NT : PRINT" 1- INICIALIZAR BANCO DE

DADOS" : PRINT" 2- INCLUSAO" : PRI

NT' 3- BUSCA, CANCELAHENTO E ALTERA

CA0" : PRINT " 4- 0RDENACA0 DO ARQU

IV0"

1002 PRINT " 5- LISTAGEH DO ARQUIV

0" : PRINT" t>- 6RAVACA0 DO ARQUIVO

EH FITA" : PRINT

1005 60SUB 500

1010 ON VAL (Rl) 60SUB 2000,3000,40

00,5000,7000,9000

1050 GOTO 1000

2000 REH INICIALIZACAO

2005 CLS ! PRINT "C0NFIRHA INICIALI

ZACA0 (S/N)?": 60SUB 500 : IF R* =

"N" THEN RETURN

2011 CLS IL0CATE 10,8: PRINT "INIC

IALIZAND0 ARQUIVO"

2013 FOR K = 1 TO 150 : NDKK) =
""

! NEKK) = " : NFKK) = *"
! N6K

NHKK) NEXT K ! I sK) «

2015 CPK1) ' "N0HE"

2020 CPK2) ='ENDEREC0"

2030 CPK3) »"BAIRR0"

2040 CPK4) = "CIDADE"

2045 CPK5) = "ESTAD0"

2046 CPK6) = "CEP"

2047 CPK7) = "TELEF0NE"

2050 RETURN

3000 CLS : PRINT'CONFIRHA INCLUSAO

?" : 60SUB 500 : IF Rl <> "S" THEN

RETURN

3010 IF I < 150 THEN 1=1+1

3015 K=I

3020 60SUB 3090 : 60SUB 3700 ! SOS

UB 3800 : 60SUB 3900 : 60SUB 3950 :

60SUB 3100 : 60SUB 3200

3025 CLS I PRINT "DESEJA 0UTRA ENTR

ADA (S/N)?" : G0SUB 500 : IF Rl = "

S" THEN 3010

3030 SOSUB 3500

3035 RETURN
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3090 CLS : PRINT'UUAL "1 CPII1) !

60SUB SOO : NDKK) = R(

3092 R$ = "
: RETURN

3100 CLS : PRINT "QUAL "iCPI(6) :

GOSUB 500 : NBKK) = Rt

3110 Rt ""
! RETURN

3200 CLS : PRINT 'QUAL 'iCPt<7) :

60SUB 500 : NCI IK) = Rt

3210 R» = '"
: RETURN

3500 CLSlLOCATE 15,0:PRINT"FICHA :

"StCPRINT: PRINT CPI(l), NDIIKI

3510 PRINT : PRINT CPII2), NEIIK)

3520 PRINT : PRINT CPK3I, NFS tK)

3530 PRINT ! PRINT CPti4>, N6IIK)

3535 PRINT : PRINT CPII5) . NHNK)

3536 PRINT : PRINT CPII6),NBI(K)

353B PRINT : PRINT CPt(7),NCIIK)

3540 PRINT : PRINT : PRINT "(1-7)

ALTERACAO - C/ CANCELAR - F/FIH -

A/AVANCAR - V/VOLTAR"

3550 60SUB 500

3560 IF Rt = 'F» THEN RETURN

3570 IF Rt = "C THEN 60SUB 1 1000

3580 IF R* = T THEN GOSUB 3090

3590 IF R» = '2' THEN 60SUB 3700

3600 IF Rt = "J" THEN 60SUB 3800

3610 IF Rt = '4" THEN GOSUB 3900

3615 IF Rt = "5" THEN GOSUB 3950

3616 IF Rl = '6' THEN GOSUB 3100

3618 IF Rl = "7" THEN GOSUB 3200

3620 IF Rl = 'A' THEN GOSUB 10500

3623 IF Rl = T THEN GOSUB 10600

3625 GOTO 3500

3700 CLS : PRINT 'QUAL ': CPK2)

: 60SUB 500 : neiiki=ri

3705 Rt « " ! RETURN

3800 cls : print 'oual '! cpii3)

: gosub 500 : nfiikuri

3805 Rl = " ! RETURN

3900 CLS : PRINT "QUAL "I CPII4)

; 80SUB 500 : ngi«i=ri

3905 Rt « *"
! RETURN

3950 CLS : PRINT 'QUAL 'I CPK5)

: GOSUB 500 : NHIIKi*RI

3960 Rl = " : RETURN

4000 REN BUSCA

4010 CLS : PRINT "DESEJA FAZER BUSC

A POR QUE CAMPO 7"
! GOSUB 500 : FO

R K = 1 TO 7 : IF Rl = CPt(K) THEN

4015else next k

4012 cls:print"canpo nao definido.

press. <enter> p/ c0ntinuar'!6

osub500:return

4015 cls : print "qual item procu

RADO 7"
: 60SUB 500

4020 IF K=l THEN 4100

4022 IF K=2 THEN 4200

4024 IF K=3 THEN 4300

4030 IF K»4 THEN 4400

4032 IF K=5 THEN 4500

4040 IF K*6 THEN 4600

4050 IF K=7 THEN 4700

4100 FOR K=l TO I : IF RI=NDIIK> TH

EN 60SUB 3500

4120 NEXT K ! RETURN

4200 FOR K=l TO I : IF RI=NEI(K! TH

EN GOSUB 3500

4220 NEXT K : RETURN

4300 FOR K=l TO I I IF RMNFIIKI TH

EN GOSUB 3500

4320 NEXT K ! RETURN

4400 FOR K=l TO I : IF Rt=N6t(K) TH

EN GOSUB 3500

4420 NEXT K : RETURN

4500 FOR K=l TO I : IF Rl = NHKK)

THEN GOSUB 3500

4510 NEXT K : RETURN

4600 FOR K=l TO I : If Rt=NBt(K) TH

EN GOSUB 3500

4610 NEXT K ! RETURN

4700 FOR K=l TO 1 : IF Rt=NCt(K) TH

EN GOSUB 3500

4710 NEXT K: RETURN

5000 REN ORDENACAO

5010 CLS : PRINT 'DESEJA ORDENACAO

POR QUE CANPC ?'
! 60SUB 500

5015 FOR K = 1 TO 7 : IF Rt = CPKK

I THEN 5100 ELSE NEXT K

5020 PRINT "ESTE CAMPO NAO ESTA DEF

INIDO" : FOR R = 1 TO 500 : NEXT R

: GOTO 5010

5100 CLS : PRINT 'ORDENACAO POR "CP

t(K)

5200 FOR J=l TO I -
1

5210 FDR R=J+I TO I

5220 60SUB 10000

5230 NEXT R

5240 NEXT J

5250 RETURN

5500 REN TROCA GERAL

5510 TI=NDI(R1 : NDI(R)=NDI(J) : ND

IIJ)=T»

5520 TI=NEIIR) ! NEKR)=NEt(J) : NE

HJJ«Tl

5530 TI'NFKR) ! NFI(R)=NFI(J) : NF

l(J)*T*

5540 Tt=N6t(R) : N6IIRI=N6t(J) : N6

l(J)=TI

5545 TI=NHI(R1 ! NHKRl^NHKJ)
: NH

l(J)=TI

5547 Tl = NBIIR) : NBKR1 = NBIIJ)

: NBIIJ) = Tt

5548 Tt = NCIIR) : NCKR) = NCIIJ)

: NCKJ) « Tl

5550 RETURN

7000 REN LISTAGEH

7010 K = 1 : 60SUB 3500

7050 RETURN

8000 REN LEITURA

8010 CLS : PRINT'PREPARE 6RAVAD0R

E PRESS. <ENTER>' : PRINT "OU PRES

S. <C> E <ENTER> P/ DESISTIR": GOSU

B 500 I IF Rl <>" THEN RETURN

8015 OPEN "CASiLDI" FOR INPUT AS1

8030 INPUT 11,1

8031 FOR R=l TO 7

8032 INPUT ll.CPIIR)

3037 NEXTR

8040 FOR R = 1 TO I

8051 INPUTil.NDKR)

8052 INPUTIl.NEt(R)

8053 INPUTI1.NFIIR)

8054 INPUTIl.NGKR)

8055 INPUTI1.NHIIR)

8056 !NPUTIl,NBt(RI

8057 INPUTI1,NCI(R)

8060 NEXT R

8070 RETURN

9000 REN 6RAVACA0

9010 CLS : PRINT'PREPARE GRAVADOR

E PRESS. <ENTER>" : PRINT "OU PRES

3. \C> E <ENTER> ?! DESISTIR" : 60S

UB 500 : IF Rt O" THEN SETURh

9015 OPEN "CAS:LDt" FOR OUTPUT AS1

9030 PRINTtl.I

9031 FOR R=l TO 7

9032 PRINTIl.CFKRi

9037 NEXTR

9040 FOR R = 1 TO I

9051 PRINTtl.NDUR)

9052 PRINTIl.NEt(R)

9053 PRINT*!, NFKRi

9054 PRINTIl.NGKR)

9055 PRINTIl.NHKRi

9056 PRINTI1.NBKR)

9057 PRINTIl.NCt(R)

9060 NEXT R

9070 RETURN

10000 IF K=I AND NDKJ) > NDt(R) TH

EN 60SUB 5500

10010 IF K«2 AND NEKJ) > NEt(R) TH

EN GOSUB 5500

10020 IF K=3 AND NFKJ) > NFtIR) TH

EN GOSUB 5500

10030 IF K=4 AND NGKJ! ) NGKR) TH

EN GOSUB 5500

10040 IF K=5 AND NHKJ) > NHKR) TH

EN 60SUB 5500

10042 IF K=6 AND NBIIJ) > NBIIR) TH

EN GOSUB 5500

10044 IF K=7 AND NCKJ) > NCtIR) TH

EN GOSUB 5500

10050 RETURN

10500 IF K > = I THEN RETURN

10510 K = K 1

10520 RETURN

10600 IF K = 1 THEN RETURN

10610 K = K -
1

10620 RETURN

11000 REN CANCELAMENTO

11005 IF I = THEN RETURN

11010 FOR B = K + 1 TO I

11020 NDIIB-1) = NDtiB) : NEtlB-i)

= NEKB) : NFKB-1) = NFI',6) : NGU

B-l) = N6HB) ! NH1IB-1) = NHtit> :

NBtlB-1) = NBIIBI ! NCIIB-D = NCI

IB)

11030 NEXT B

11035 NDIII) = ""
I NEKI) = " : N

Ft(I) = '"
I NStll) = "'

: NHt(I) =

"
! NBKI) = NCt(I) =

""

11037 1=1-1
11040 RETURN
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PROGRAMAS

SENHA
Marcos da Cunha Barbosa

Senha e um jogo bastante conhecido e

intcressante. Passui versoes para a maio-

ria dus microcomputadorcs cxistentes,

c requer raciocinios 16gicos para se des-

cobrir as sequcncias escolhidas. AJcm

disso ele trabalha com cores, ao contra-

rio da maioria dos outros que usam nii-

meros, o que o torna visualmcnte mui-

to interessante.

Na tela aparecerao seis cores. Serao

escolhidas quatro para formar a senha,

sendo que podera haver cores repeti-

das fazendo com que o jogo fique mais

instigante.

Deve-se eniao tentar descobrir as co-

res e suas combinacoes usando as se-

tas para movimentar o cursor, o "V" pa-

ra escolher a coreo"L" para conhecer

o resultado da tentativa. O vermelho in-

dica core posicao corretas, o branco in-

dica cor correta na posicao errada.

Tente descobrir a SENHA no menor
numero de vezes possivel, usando o
maximo de sua logica.

10 REN "HHHHmmi
20 REN * *

30 REM » SENHA »

40 REN « *

50 REN * N S X i

60 REN * *

70 REN mmtmimm
140 COLOR 2,1,1:SCRE£N2

ISO REN

160 LINE(160,20)-(240.20)

170 LINE<160,40)-(240,40)

180 LINE(160,60)-(240,60)

190 LINE(160,B0)-(240,80)

200 LINE<160,100)-(240,100>

210 L!NE(160,120)-(240,120)

220 LINE(160,20)-(240,20)

230 LINEdiO, 140) -1240, 140)

240 LINE(I60,160)-(240,160)

250 LINE(160,180)-(240,180)

260 REN

270 LINE(160,20)-(160,180)

280 LINE (240, 20) -(240,180)

290 REN

300 OPEN'GRP:' FOR OUTPUTASII

310 DRAM
,
BH162,27

,
:PRINTtl,

,
S E N

H A'

320 REN

330 FOR Y=50 TO 170 STEP 20

340 FOR X-170 TO 180 STEP 10

350 CIRCLE U,Y-5),

2

360 CIRCLE(X,y+5),2

370 NEXT X

380 FOR X * 200 TO 230 STEP 10

390 CIRCLE(X,Y),2

400 NEXT X

410 NEXT Y

420 REN

430 DRAW
,
BH70,0":C0L0R9:PRINTI1,'

SENHA"
440 DRAM

,
BH5,26*: PRINT II," ESC0L

HA UNA COR
"

450 DATA 3,4,7,9,10,13

460 I «

470 FOR X * 10 TO 85 STEP 15

4B0 I = I + l: READ C: C(I) » C

490 CIRCLE (X,50),2,C: PAINT (X,50)

,C

500 NEXT X
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510 REM

520 DATA 00010000

530 DATA 00010000

540 DATA 00111000

550 DATA 01010100

560 DATA 00010000

570 DATA 00010000

580 DATA 00010000

590 DATA 00010000

400 FOR L = 1 TO 8

610 READ LI: Si = St ' CHRI ( VAL (

W" + LI ))

620 NEXT L

630 SPRITE! (1) = S!

640 REM

650 FOR I = 1 TO 4

660 T(I) - C ( INT ( RND (
- TINE )

* 6 ) + 1 )

670 NEXT I

680 Y * 50: CP » 1

690 REN

700 P = STICKIO)

710 IF P = 7 THEN XI = XI - 15

720 IF P = 3 THEN XI « XI + 15

730 IFXK 7 THEN XI « 7

740 IF XI > 82 THEN XI = 82

750 PUTSPRITE1, (Xl,53),15

760 II = INKEYI

770 IF II * 'V THEN C = P0INTIX1+3

,50): BEEP : 6OT0 810

780 IF II * "L" THEN BEEP: BEEP: 60

TO 930

790 FOR TEMPO = 1 TO 50: NEXT TE

800 BOTO 700

810 P = STICKIO)

820 IF P = 7 THEN X2 * X2 - 10

830 IF P = 3 THEN X2 X2 + 10

840 IF X2 < 197 THEN X2 = 197

850 IF X2 > 227 THEN X2 = 227

860 PUTSPRITE1,(X2,Y),15

870 II = INKEYI

880 IF II = T THEN BEEP: BOTO 920

890 IF II -- V THEN BEEP: BEEP: 60

TO 930

900 FOR TEMPO = 1 TO 50: NEXT TE

910 SOTO 810

920 CIRCLE(X2+3,Y),2,C: PAINTIX2+3,

Y),C: BOTO 700

930 REM

940 FOR I 1 TO 4: NUI) = 0: N2!I

) = 0: NEXTI

950 N = 0: FOR I =
I TO 4

960 IF T(I) * P0INT(I90+I*10,Y) THE

MN»H+l: 111 (I) = l: N2II) = 1

970 NEXT I

980 IF N * 4 THEN 1280

990 B = OlFOR I = 1 TO 4

1000 FOR J = 1 TO 4

1010 IF NKDOl AND N2IJI01 AND T

(I) = POINT (190+J*10,Y) THEN NKI)

l: N2(J) « 1! B B+l

1020 NEXTJ

1030 NEXT I

1040 FOR I = I TO N: PII) -• 6: NEXT

I

1050 FOR I = N + 1 TO N B: PII) *

15! NEXT I

1060 IF N + B < 1 THEN 1140

1070 CIRCLE (170,Y-5),2,P(1): PAINT

(170,Y-5),PI1)

1080 IF N+B<2 THEN1140

1090 CIRCLE (180.Y-5),2,PI2): PAINT

I180,Y-5),P<2)

1100 IF N+B<3 THEN 1140

1110 CIRCLE(170,Y+5),2.P(3>: PAINT!

170,Y+5),P(3)

1120 IF N + B < 4 THEN 1140

1130 CIRCLE(180,Y+5),2,P<4): PAINT!

1B0,Y+5),P(4)

1140 Y = Y + 20: CP = CP + i: IF Y

> 170 THEN Y = 50

1150 COLOR 2

1160 FOR X = 170 TO ISO STEP 10

1170 CIRCLE(X,Y-5),2: PAINT(X,Y-5),

1

1180 CIRCLEIX,Y-5),2

1190 CIRCLE(X,Y+5),2: PAINTCX, Y+5)

,

1200 CIRCLE (X,Y + 5),

2

1210 NEXT X

1220 FOR X = 200 TO 230 STEP 10

1230CIRCLE(X,Y),2:PAINT(X,Y),1

1240 CIRCLE(X,Y),2

1250 NEXT X

1260 60T0 700

1270 REM

1280 LINE(160,Y - 10) - (240, MO),

1290 LINEI160.Y - 10) - (240.Y-10),

6

1300 LINEI240.Y - 10) - (240.Y + 10

1310 LINEI240.Y t 10) - (160.Y + 10

),6

1320 LINEI160.Y 10) - (160.Y - 10

1330 DRAN "BHIO.IOO": PRINT #1;"V0C

E ACERTOU EM ; DRAW 'BN10.112': PR

INT |JJ CP;"TENTATIVAS"

1340 REM

1350 CcL0RV.5>Zb*J "8lAlO,LiC ,>

1360 DRAN BH10.142": PRINT II," SU

ER RECOMECAR?'

1370 COLORll: DRAN "BM10,155': PRIN

Til, 'SE SIM PRESS.
1
: DRAW "BH10.1

67": PRINT #1,'<ESPAC0>"

1380 II = INKEYI

1390 IF II * " THEN 1380

1400 IF II * • • THEN BEEP: RUN

1410 BEEP: END
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PROGRAMAS

CONTROLE DE GRAVADOR

Apoiado numa estaitura muito simples

este programa da ao usuario a possibi-

lidade de inscrir varios programas nu-

ma fita cassete e, posteriormente,

recupera-los sem o uso de urn contador

de fita. Quando O usuario fornecer o
nume do programa e o tempo de du-

racao do mesmo, o micro emitira um
beep e desligara o gravador.

Esse utilitario e cspecialmente inte-

ressante nos casos onde o usuario nao

dispoe de um gravador contador para

posicionamento de fita, pois climina a

estafante tarefa de chamar cada progra-

ma ate localizar o software procurado.

Para cronometrar o tempo de carrega-

mcnto do prtxluto utilizeum relogio de

pulso, ou mesmo um cronometro. A

marcacao do tempo de duracao de ca-

da programa pode pareccr uma tareta

estafante a principio, mas compensa

plenamentc o esforco desprendido pa-

ra se localiza-lo normalmente.

1 REH ****************

2 REM * *

3 REH * CONTROLE *

4 REH » DE *

5 REH * BRAVACAQ *

6 REH * «

7 REH * H S X »

8 REH «

9 REH ****************

10 REH

40 MDTH39:CLEAR2000

50 DIH LdOOHDIH N*(100)

60 KEYQFF:CLS:SCREEN0:COL0R15,12

70 L0CATE0,1:PRINT FRE ( X) ; SPC £27) »F

REC")

80 LDCATE0.2: PRINT'***************

0PCOES ***»**tt********":PRINT'("iR

90 L0CATE0,6:PRINT
"

1 Cri

acao":PRINT

100 PRINT" 2 Vis

ualizacao e busca'lPRINT

110 PRINT" 3 Hod

ificacao e ajuste":PRINT

120 PRINT" 4 Car

ga":PRINT

130 PRINT" 5 Sra

vacao"

140 LOCATE0,18:INPUT"******»***»»*

ESC0LHA *************" ;F

150 IF F<1 DR F>5 THEN 60

160 ON F G0SUB 180,580.250,480.380

169 REH

170 REH * CRIACA0

171 REH

180 CLS: SCREEN

190 PRINTIPRINT"* Entre con as segu

intes coordenadas:":PRINT

200 INPUT'* Nunero de seus programa

s K58):"iR:PRINT:IF R>570R R=0 THE

N 200

210 FOR X=l TO R

220 PRINT"* Note do prograia nuiero
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:'ix: input nkx):print:IF N»(X)«"

THEN 220

230 INPUT'* Duracao da busca rapida

(ei segundos):"iL(X):PRINT:IF L(X)

=0 THEN 230

240 NEXT X: RETURN 60

244 REM

245 REH * HODIFICACAO E AJUSTE

250 IF R=0 THEN60

256 REH

260 CLS : PR INT" [
" ! R : L0CATE1 , 1 : PR INT

'Hodif icacao e ajuste"

270 PR INTTAB ( 10 )
"===««=«««*«*

280 L0CATE0,4!PRINT"t Opcoes:

1 Modi f i cacao

2 Ajuste"

290 PRINTHNPUT" Escolha ll-2):"iB:

IF B=l THEN R=R-l: IF B=2 THEN R=R+1

300 PRINT: INPUT"* Nueero do prograe

a:'!X

310 LDCATE10, 1 1 : PRIHT*H. : "5

X

320 PRINT" No»e: "i

LEFT*(N*(X),6)

330 PRINT" Segundos: "i

L(X)

340 PRINT:PRINT"» Faca sua lodifica

cao e ajuste: ";L0CATE10,17:PRINT"N.

:'iX

350 INPUT" Now: "!N

»(X):IF N*(X)=""THEN350

360 INPUT" Segundos: "|L

(X)

370 R=R+l:LQCATE7,2l:INPUT'Coifir»a

(SIH/NAO):"iVt:IF V*='SIH'THEN 60

ELSE 260

374 REH

375 REH * 6RAVACA0

376 REH

380 IFR=0 THEN 60

390 LOCATE 0,20: PRINT"* Coloque o g

ravador ei RECORD/PLAY ate escutar

ui beep *":X$=INPUT*(1)

400 PRINT'PiR

410 OPEN'CASlFl" FOR OUTPUT ASH

420 PRINT #1,R

430 FOR X=l TO R

440 PRINT tl,N*(X):PRINT 11,1(1)

450 NEXT X

460 CLOSE

470 RETURN 60

479 REH

480 REN * CAR6A

481 REH

490 PRINT : L0CATE0,21:PRINT"t Colo

que o gravador ei leitura *"

500 0PEN"CAS:F1" FOR INPUT ASH

510 INPUT II,

R

520 FOR X=l TO 57

530 IF X=R+1 THEN 560

540 INPUT ll,N«(X):INPUT ll.LIX)

550 NEXT X

560 CLOSE

570 RETURN 60

574 REH

575 REH » VISUALIZACAO E BUSCA

576 REH

580 CLS:C0L0R15:IF R=0 THEN 60

590 PRINT ViR: LOCATE 6,0:PRINT'Vi

sualizacao dos registros"

600 PRINTTAB (6) "========«=««==«

»==«*; LOCATEO, 3

610F0RXMT0l9:PRINTiXi" ";LEFT*(N$

(X),6M" "INEXT

620 B=3:F0RX=20T038:L0CATE13,B:PRIN

T;X{" '}LEFT*IN*(X),6)i" ':B=B+l:

NEXT

630 B=3:F0RX=39T057:L0CATE27,B:PRIN

TiXi" ";left«(n*(X),6);:b=b+i:next

640 LOCATEO, 23: INPUT"* Sua escolha"

;N: IF N=0 THEN RETURN60

650 CLS:L0CATE14,5:PRINT"Busca":PRI

NTTABU4) '«==="

660 PRINT:PRINT"nuiero: "iNlPRINT"

note: "jLEFTllNtlNl^KPRINT'se

gundos: 'iL(N)

670 C=50*L(N)

680 LOCATEO, 15:PRINT"1) Rebobine o

cassete ate ouvir o beep ':X*=INPUT

lIDlHOTORQN

690 LOCATEO, 15:PRINT"2) Apoie o gra

vador ao sinal do beep ":X*=INPUT

*(1):H0T0R0FF

700 LOCATEO. 15: PRINT'S) Ouca o beep

•:x*=input

t(l)

710 ON INTERVALS 60SUB 770

720 INTERVALON

730 CLS

740 BEEPIHOTOR ON

750 PRINT") ",

760 60T0 750

770 HOTOR OFF: BEEP

780 C0L0R8:L0CATE 15,11:PRINT" PAR

E "IFOR I=1T0800:NEXT

790 CLS: C0L0R15:L0CATE0,10:PRINT'4

) Toque o gravador e ouca o beep

":X$=INPUT»(D

800 L0CATE2,16:PRINT'CL0AD:")LEFT$(

N»(N),6CCL0AD

810 END
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PROGRAMAS

PIANO

'

Frederico de Moraes

NSose pi ide deixar dc ci< igiar i >s re-

curs i^ musicais doMSX, Por isso Ugue

o scu equipamento a um ampUBcadoc
para dessa t'< irma apr< >veitar at > maxlmi >

suas qualldades de som.

Voce podera tocar ate oito oitavas

que estao programadas nas teclas nu
mericas. I = oitava 1. 1 = oit:iv;i 2

8 = oitava H.

A duracao das noias se situa cm \v.

X, c:, V, I) e N. Sendoque "W" e a mais

lenta, c 'N" a mais rapida. Para tocar

utilize as tccias Q, S, D, F. G, II. | sen-

do: Q = DO, S = RF. F - FA, G = SOI,.

H = LA e S = SI, Pode-se tambcm usar

i is sustertidt is e < >s bem6is da seguinte

maneira:

Sustenidos: A = DO # . Z = RE # ,

E = MI # R = FA # . T = SOI . i,Y= LA tf

eU=SI#.
Bcmois: I = DOb, O = REb, P = Mlh,

KFAb, I. = SOLb, M = I.Ab e C = Sib.

Alcm disso, exisiem ties musicas
programadas, bastandi ) que se pressit >-

ne as tccias "9", "0" ou "—

"

10 REM PIANO

60 CIS

70 COLOR 7,1,1

80 REM ******************

90 REM » *

100 REM* APRESENTACA0

110 REM* *

120 REM******************

130 SCREEN3

140 OPEN'GRPl'AS 1

150 PRESET(65,60):PRINT!I1, "PIANO"

140 KEY OFF

170 FOR 1=1 TO 2000:NEXT I

180 SCREEN0

190 REM CARACTER 'A' E 0BTIDQ PR

ESSI0NAND0 'GRPH' E '..'
. E0 'J"

PRESSI0NAND0 'GRPH' , 'SHIFT' E '••

I

200 L0CATE12,10:PRJNT"-O PIANO
/"

250 PLAY"T255CDECD£EF6EF66A6FECGAGF

ECC03604C"

260 F0RI=1 TO 2000:COLOR,4:COLOR,2:

NEXT

270 C0L0R7,l,l:BEEP

280 CLS:L0CATE0,10:INPUT"QUER VER E

XPL1CAC0ES (S/N) ";R«

290 IF R$="S" THEN 1620 ELSE 300

300 SCREEN2

310 men tmmimt
320 REM * »

330 REM » TECLAD0 *

340 REM » «

350 Bin itmmtm
360 LINE(23,120)-(256,192),15,BF

370 LINE(36,120)-(36,192),4

380 LINE(49,120)-I49,192),4

390 LINEI62,120)-(62,192),4

400 LINE(75,120)-!75,192),4

410 LINE(B8,120)-(88,192),4

420 LINE(101,I20)-(101,192),4

430 LINE(U4,120)-(114,192),4

440 LINE(127,120)-!127,192I,4

450 LINE(140,120)-(140.192),4

460 LINE(153,120)-(153,192),4

470 LINE(166,120)-(166,192),4

480 LINE(179,120)-(179,192),4

490 LINE(192,120)-(192,192).4

500 LINE(205,120)-(205,192),4

510 LINE(21B,120)-(218,192),4

520 LINE(231,120)-(231, 1921,4

530 LINEI244, 1201-1244, 192),

4

540 LINE(32.120)-(40,160),4,BF

550 LINE(45,120)-(53,160),4,BF

560 LINEI71, 1201-179, 160), 4, BF

570 LINE(84,120)-(92,160),4,BF

580 LINE(97, 1201-1105, 160), 4, BF

590 LINE(188,120)-(196,160),4,BF

600 LINE(123,120)-(131,160),4,BF

610 LINEU36, 1201-1144, 160), 4, BF

620 i.IN£(162,120)-!170,160),4,BF

630 LINE(175,120)-(183,160),4,BF

640 LINE(214,120)-(222,160),4,BF

650 LINE(227,120)-(235,160),4,BF

660 LINEI80, 01-1170, 13), 6,

B

670 LINE(23,54)-(256,54),2

680 LINE(23,64)-(256,64),2

690 LINE(23,74)-(256,74),2

700 LINE(23,84)-(256,B4),2

710 LINE(23,94)-(256,94),2

720 CIRCLE(33,84),2,7

730 PAINT(33,84),7

740 PRESET (90, 4) : PRINTtl
,
"P I A N

750 PRESET(105,25):PRINTI1,"M S X"

760 COLOR l:PRESET(249,135):PRINTIl

,y
770 PRESET(249,160):PRINTIl,"«y

780 C0L0R7:PRESET(67,0):PRINTI1,V"

790 PRESET(180,0):PRINTI1,"^"

800 A*=INKEY$

810 REM ***»«*****

820 REN * *

830 REM * N0TAS *

840- REM * *

850 REM ***********

860 C0LOR7

870 IFA«='0" THEN PLAY"C':PRESET(20

3,65):PRINTtl,V"

880 IFA»='S- THEN PLAVD" : PRESET (23
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3,61):PRINT»1,V>"

890 IFA*=-D" THEN PLAY'E": PRESET (53

,91):PRINTIl,"r

900 IFA*="F" THEN PLAV'F": PRESET (83

,85):PRINTI1,V"

910 IFAI='6" THEN PLAY"6":PRESET(11

3,81):PRINT#1,V"

920 IFA$='H" THEN PLAY"A":PRESET(14

3,75):PRINT#1,V"

930 IFAI='J" THEN PLAY'B":PRESET(17

3,71):PRINTIU,y

940 REN*************

950 REN* *

960 RENi OITAVAS *

970 REN* *

980 REN*************

990 !FA$=T THEN PLAY'Dl"

1000 IFA*="2* THEN PLAY'02"

1010 IFA*=-3' THEN PLAY"03"

1020 IFA»="4" THEN PLAY"04"

1030 IFA»="5" THEN PLAY'05*

1040 IFA$=Si" THEN PLAY"06"

1050 IFA$="7" THEN PLAY"07"

1060 IFA*="8" THEN PLAY"08"

1070 REM**************

1080 REN* (

1090 REN* SUSTENIDOS

1100 REN* t

1110 REN**************

1120 IFA»*'A" THEN PLAY'Tt"

1130 IFA$="Z" THEN PLAY'Dl"

1140 IFA$="E" THEN PLAY"EI"

1150 IFA$="R- THEN PLAY'FI"

1160 IFA*="T- THEN PLAY'GI"

1170 IFA$='Y" THEN PLAY'AI"

1180 IFA$="U" THEN PLAY"Br

1190 REN************

1200 REN* *

1210 REN* BENOIS »

1220 REN* *

1230 REN************

1240 IFA$="1" THEN PLAY"C-"

1250 IFA*="0" THEN PLAY'D-"

1260 IFA*="P" THEN PLAY'E-'

1270 IFfi«="K" THEN PLAY'F-"

1280 !FA$='L" THEN PLAY"6-"

1290 IFAt="N" THEN PLAY'A-"

1300 IFA$="C" THEN PLAY"B-'

1310 REN**************

1320 REN* *

1330 REN* DURACAO *

1340 REN* *

1350 REN**************

1360 IFA$="H" THEN PLAY"T32"

1370 IFA»="X" THEN PLAY'T80"

1380 IFA«="C" THEN PLAY"T120"

1390 IFA$="V THEN PLAY"T170"

1400 IFA*="B" THEN PLAY"T220"

1410 IFA$="N" THEN PLAY"T255"

1420 REN***************

1425 REN*

1430 REN* HUSICAS

1435 REN* PROBRAHADAS *

1450 REN* *

1460 REN***************

1470 IFA»="9" THEN PLAY"T250CDECDEE

FGEFGGA6FECGA6FECC03G04C"

1480 IFA*="0" THEN A*="H2000S11T255

03CCEEGGAAAIAIAAG6EE" :B$="FFAA04CC

DDDIDIDDCC03AA':C$="GGBB04DDEE03FFA

A04CCDD":PLAY A*+A*:PLAY B$+A*:PLAY

C»+A$:PLAY "04": BEEP

1490 IFA*="-" THEN PLAY"04T255EDT12

OET200DC03BAT1506IT255A04"

1500 REN********************

1510 REN* »

1520 REN* INICIALIZACAO *

1530 REN* *

1540 REN********************

1550 REN CARACTER ' ' E OBTIDO P

RESSIONANDO 'GRPH' E 'P'

1560 IFA*=" " THEN PRESET (203, 65) :C

OLDR 1 : PRINTi
1

, "*
: PRESET ( 233, 61 > : PR

INTil,"r:PRESET(53,91):PRINTIl,T

:PRESET(83,85):PRINTtl,"B":PRESET(l

13,81):PRINTIl,"r:PRESET(143,75):P

RINT*l,"r:PRESET(173,71):PRINTIl,"

I
1570 LINEI23, 641-1256,64),

2

1580 LINE(23,74)-(256,74),2

1590 LINE(23,B4)-(256.84),2

1600 LINE(23,94)-(256,94),2

1610 GOTO 800

1620 REN******************

1630 REN* *

1640 REN* EXPLICATES *

1650 REN* *

1660 REN******************

1670 CLSIBEEP

1680 LOCATE 0,0: PRINT' PARA TOCAR P

RESS. AS SEGUINTES TECLAS:Q=DO S=R

E D=«I F-FA G=SOL H=LA J=SI

1690 LOCATE 0,7:PRINT" VOCE PODE TO

CAR ATE OITO OITAVAS ... 1=0ITAVA

1 2=0ITAVA 2 3=0ITAVA 3 E ASS

IN POR DIANTE."

1700 L0CATEO,13:PRINT" A DURACAO DA

S NOTAS SE SITUA EN : W,X.C,V,B

.N. T E A HAIS LENTA E 'N' E

A NAIS RAPIDA."

1710 LOCATE 7.22:PRINT"PRESSI0NE <E

SPAC0>"

1720 Si=INKEY»

1730 IF S»=" " THEN 1750

1740 GOTO 1720

1750 CLSIBEEP

1760 LOCATE 0,0:PRINT* VOCE PODE TA

HBEH USAR OS SUSTENIDOS E OS BEN

0IS.":LOCATE 0.5:PRINT" SUSTENIDOS:

A=DO#.2=RE#.E=MI#.R=FA4(. T=SOLI.

Y=LA#.U=SIt."

1770 LOCATEO.IOIPRINT" BENOIS: I=DO

b.O=REb.P=MIb.K=FAb. L=SOLb.N=

LAb.C=SIb.'

1780 LOCATE 0.14:PRINT" PARA REFAZE

R A PAUTA PRESSIONE A BARRA DE ESPA

CO"

1790 LOCATE 7,22: PRINT'PRESSIONE <E

SPACO>"

1800 Z*=INKEY$

1810 IF Z»=" " THEN 1830

1820 GOTO 1800

1830 CLS : BEEP

1840 LOCATE 0,0:PRINT" CONO EXERCIC

10 VOCE TEN TRES HUSICAS PROGRAHAD

AS. PARA OUVI-LAS PRESSIONE A TE

CLA '9'
,

'0' OU '-'.

1870 LOCATE 0,18:PRINT" DIVIRTA-SE.

1880 LOCATE 7,22:PRINT"PRESSI0NE <E

SPACO>"

1890 S*=INKEY*

1900 IF S«=" " THEN BEEPIGOT0300

1910 GOTO 1890

1920 STOPlEND
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CURSO DE BASIC

-<tS

Este e o primeiro
modulo do Curso

solrre o Basic do MSX,
feito especialmente

para a Revista MSX
Micro. Inteiramente

voltado para os

recursos dessa nova
linha de
microcomputadores,

a proposta do Curso -

que vai ser

apresentado em
qiuitro modulos - e

ensinar aos leitores

todos os passos para
que se possa explorar

melbor as

potencialidades do
micro. Por nao se

tratar apenas de mais
um curso sobre a
linguagem Basic,

nos modulos vao ser

abordados sub-

rotinas em Assembler,

recursos sonoros, de
alia resolucdo. de cor

e de programacdo.

Vamos aprender neste curso como ti-

rar provcito dos recursos do MSX, de

uma maneira bem descontrafda.

Em primeiro lugar, ligue seu micro

e digite:

PRINT 4*2. Surgira o numero 8.

Este e o modo calculadora que nao

e muito usado porque um microcom-

putador tern utilizacoes mais comple-

xas do que apenas calcular.

Porem suponha que voce queira

multiplicar qualquer numero por 2:

X=4 (press. Return) PRINT X*2.

Surgira o numero 8 Voce agora en-

tende porque X e uma variavel.

Usando a atribuicao LET pode-se fa-

zer X assamir qualquer valor.

Usando as setas — t — c as teclas

DELETE e INSERT voce podera modi-

ficar o valor de X a vontadc.

Modo de programa^ao

O modo de programacao fornece va-

rias facilidades como possibilidade de

alteracao de um valor de X sem altera-

cao nos comandos.

10 INPUT X
20 PRINT X*2 = PRINT X~2
RUN

Para alterar o valor de X bastara res-

ponder ao INPUT, coirespondentc ao

sinal na tela, e pressionar Return.

Caso queira colocar alguma mensa-

gem na tela pode-se usar um INPUT
com uma legenda:

10 INPUT "X, (vezes elevado) Y"; X, Y
20 PRINT X * Y: PRINT X " Y
RUN
Voce vera:

X, (vezes, elevado) Y? 4,2

8

16

Temos agora uma maneira de fazer

qualquer calculo a duas variaveis.

O unico problema e que nao pode-

mos usar nada alem de niimeros para

os valores de X e Y

Cadeias de caracteres (strings) neces-

sitam ser representadas com uma tenni-

nacao S no nome da variavel e devem
estar entre aspas ' ". Vejamos o
exemplo:

100 INPUT "Nome, Idade"; N$, A
110 PRINT 'AIo"; N}f; "idade"; A
RUN 100

Nome, Idade? TIM, 15

A16 Tim idade 15

Obs: Use a tecla CAPS LOCK para le-

tras minusculas.

Variaveis internas e reais

As variaveis inteiras (ou seja, aquelas cu-

jos valores sao niimeros inteiros sao

rcpresentados com a designagao % em
seu nome. Exemplo: A%, B%

Porem atraves da funcjio DEE1NT
podemos obter o mesmo efeito:

DEFLNT A,C-X,Z

OK
A=4.5; B= 4.5: NUM = 4.5: Y=4.5
PRINT, A, B, NUM, Y
4 4,5

4 4,5

As variaveis A e NUM foram tratadas

como inteiras mas B e Y pcrmaneceram

com precisao dupla.

A fun^ao definiu como inteiras, as

variaveis na faixa A e C a X, Z e eviden-

tementc B e Y ficaram fora desta faixa.

E importante, em programas que tra-

balhcm com inteiros, usar DEFINT A -

Z, pois proporciona grande economia

de memoria.

Uma variavel numerica que nao te-

nha sua precisao definida, sera assumi-

da como de precisao dupla, porem ha

a opgao precisao simples, que fornece

resultado com 6 casas decimais.
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SUMl = 7/3: PRINT SUM!
2.66667
OK

Experiments a alternativa

SUM = 8/3: PRINT SUM
2. 666 666 666 6667
Esta e a precisao dupla,

Caso voce nccessiie somentc preci-

sao simples pode usar a fiincao DEF
SNG.

Uso da instrucao Clear

No MSX, a instrucao CLEAR e usada

com urn numero associado: CLEAR
1000 reserva 10(K) bytes, para strings na

memoria.

As vezes queremos um programa,

que uma variavel represente numeros
e tambem caracteres. Neste caso, pode-
mos usar a funcao STRS.

INSERT $ = STRS (SUM)
A funcao STRS convene os valores

numcricos de SUM em uma cadeia de
caracteres que e atribuida a variavel

INSERTS:

O caso contrario e o de transformar

uma cadeia de caracteres em valor nii-

merico, pela funcao VAL

T'i:,\TS = 74.32": SUM = VAL(TEXT)
PRINT SUM
74.32

Algumas vezes e mais convenicntc

expressar valores numericos em bina-

rios, e entao o numero deve ser precc-

dido de &B, Exemplo:

N = &B 101 representa o decimal 5.

Digite este pequeno programa para

ver um dos usos dos numeros binarios:

200 SCREEN 2,0

210 SIS = CURS (& B 0001 1000)

220 S2S = CHRS (& B 0011 1100)

230 S3$ = CHRS (& B 0101 1010)

240 S4S = CHRS (& B 1101 1011)

250 S5S = CHRS (& B 0111 1110)

260 S6S = CHRS (& B 0010 0100)

270 S7$ = CHRS (& B 0100 0010)

280 S8S = CHRS (& B 1000 0001)

290 SPRITES (0) = SIS + S2$,S3S +

S4$ + S5S + S6S + S7$ + S8$

300 PUT SPRITE 0, (100, 100), 15,

310 GOTO 310

RUN 200

Outras duas formas de expressar nu-

meros sao o hexadecimal e o octal.

Especificamos numeros hexa
preccdendo-os de &H e os octais de
&0. Estas notacoes sao mais compactas
que a notacao binaria, e sao muito usa-

das para reprcsentar codigos de maqui-

na.

Cenifique-se de que sabe converter

um numero decimal para qualqucr ou-

"tra base, e vice-versa:

Para passar da base 10 para qualquer

outra digite o numero pela base do
sistema.

Ex: (20)io • (24)8

20 8

4 2

Ex: (20)io '= (14)16

20116

4lT
Para converter qualquer base para a

decimal basta multiplier os digidos pc-

las potencias da base do sistema:

Ex: (24)8 = (2x8l

4x80)io = (20)io

(14)i6 =1x161
10 = (20)io

+ 4x16°)

Para verificar seus conhecimentos,

use este pequeno programa, que che-

ca se voce conveneu corretamente um
numero para outras bases:

400 Nl = & 0734: N2 = &H1 DC
410 N3 = & B111011100

420 IF Nl = N2 AND Nl xN3 THEN
PRINT "CERTO"
430 END
RUN 400

Descubra qual e o numero decimal.

Boa sorte!

MSX / PLAN-SOFT
Nao fique frustrado! Em breve a PLAN-SOFT estara
ajudando a movimentar. com qualidade e tecnologia que Ihe
sao prdprias, a mais alta palavra em micros pessoais:
o "MSX°-compativeis nacionais: EXPERT GPC-1; Hot-bit

' Jogos• Engenharia
• Utilitarios

• ApMcativos pessoais e empresariais

Informacoes com PLANECOM INFORMATICA Ltda.
Av. Agua Fria, 925 -Cj. 4 -CEP 02333- Forte (011) 204- 2777
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DICIONARIO

A informdtica, como qualquer outra area de

conhecimento, tamlwm reserva aos seus iniciantes

digitus misterios a mvel de terminologia. / ate mesmo
quernjd lida com cornputadofes hd muito tempo nao
pode escapar ao aprendizado il<>

' 'computes
"

At/ni estao alguns verbeies, que certamente vao auxiliar

aos Icigos v. possivelmente aos iniciaaos, que usam os

termos sent saber, us vezes, << que significant.

Acesso (ou access)

met< >do de < ibtencao de de-

termlnados registros de me-

moria. Pc »de ser usadi > intii.s

crirninadamente para qual-

quer tipo de operacao cor

reiata como. por exemplo,

obten^ao de informacdes
armazcnadas em bana is de

dadi is.

Algol

vim de Alg< iriihmic Lingua

ge. V. uma linguagem de pro-

gramaca< > de o tmputadi ires

desenvolvida a pariir do fi-

nal da deeada tic 1950 e usa-

da, cm suas sucessivas ver-

soes, principalmcnte por

centres de pesquisas e uni-

versidades.

Algoritmo

conjuntode etapas ncccssa

lias para a rcsolucao de nm
problema que pode se ex-

picssar sob a forma de flu-

xogramas, descricao narraii-

va c codigos para a progra-

macao.

Aplicapao, aplicativo

a utili/acao, on o proprio

mcio dc fa/c li >. da inf< >rma-

lica para algum Tim determi-

nado, Aplicativos sao pro-

gramas dc computador, (ve-

ja tambem "software"), en-

lendidi >s dc li irnia gencrica.

projetados para alcancar .il

guma missai > pratica. C( >m< i,

por exemplo. programas
projetados para selccionar

material dc construed! >, c< >n

in ilar csii iques industrials i )ii

li )rmar agendas d< imesticas.

Arquitetura

cnvolvc a cstruturaijao dc
software c hardware de
computadores. E o mapa da

mina do micro.

Arquivo

conjunto de dados inter

rclacionados c classificados

cm scc|iicncia. e que sa< > tra-

iad< is ii inn ) se l< issc uma so

unidade.

ASCII

American National Standart

Code for Information Inter

change, ou eddigo padrao

americano para representa-

cao de dados.

Assincrono

que nao funciona de forma

sincronizada com o clock

do proccssador.

Back-up

designate 1 1 dad< > a< > pr< >gra

ma dc reserva quando da

passagem ck > aplicativ< > para

ontro computador,

Banco de dados

colecao dc arquivos e dc

programas intcr-relaciona-

dos que integrum urn con

junto ordenado dc informa-

eoes que se enci mi ram a dls

posicao do usuario.

Basic

Beginner's AU-purpt se Sym-

bolyc Instruction Code
Linguagem de progranucao

usada principalmcnte em
mien >s pessi ais,

Baud

unidade de meditla tie vek

>

cidade de transmissao, cm
unidades binarias pi ir se-

guiHlo (bil.s). Deris a do no-

etic do cngenhciro que pa-

tcntcou o sistema de dnco
nfveis, o trances Jean Mauri

cc lanile Baudot (1945

1903),

Benchmark

prova que tern por llnalida

de avaliar a capacidade e a

veil icidadc dc um compuui-

dor, por mcio de um ou
mais programas que podem
ser executados cm maquinas

difcrcntcs. para elcilos de
comparaeao. Prova padrao.

Bit

palavra deorigem inglesa re-

suiianic da contra^ao dos
termos binary digit. Pode
signifjear um d< s algarisn* >s

do sistema de numeracao bi-

narii ) (zero i )u um) i »u unida-

de de quantidadc dc infor-

macao.

BPS

bits por segundo. Unidade

dc medida de \ eli icidade dc

transmissao de dados. E

Km/h do computador,

Buffer

area rcservada para arrnazc-

nagem lemponiria durante

Iransl'crencia dc inlorma-

coes ile um sistema p;ir;i o

outro, comocnire computa-

dore Impressora, regulando

o lluxocnirecssas maquinas

tie vclocidades diferentes.

Byte

unidade basica de informa-

cfio. Tcrmo usado para de

signar um conjuntode bits,

gcralmcnie no seu sentido

ile i icicle > (< ilt( i bits e igual ;i

um b\ id.

CBBS

Computer Holding Hoard

System. Sat) clubes de mi-

en is que utilizam linhas tcle-

liiniias para estabelecer co-

municu^ao em re virios

u.suarii is. Tern carrier pn >fis-

sional como nos Estados

I'nidos. ondc rcuncm agri-

cultorcs. jornalistasetc — ou
ile lazer. Entre Sao Paulo e

Kio de Janeiro ha mais de

seis ( BBSs ill- In ibbistas, en-

tre QSquatel ) mais lamosoc
o Pinto. I'ormailo em 1983.

CAD/CAM

Computer Aided Design

Computer Aided Manufac-

turing. Kcspcclivamcnic.

projeto e producao assisti-

ilo.s por computador. Sao

sisiemas que rcuncm com-
putador, mesa digitalizadora

etc, interligados a maquinas

tic comandos numcricos i hi

robos. As infbrma^oes trans-

mitidas a mesa grafica c

computador acionam ma
quinas em linhas dc produ-

cao automati/adas.

Caractere

digito on elemenio de um
conjunto dc sfinbolos que
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intemamente e rcpresenta-

doem um computador por
nicio de codigo,

Cartao

utualmcnte e o tcrmo usado
para dcsigriar placas para cx-

pansoes de mcm6ria e ou-

tros incrementos em com-
putadores.

Cartucho

serve de suportc para me
mi nia auxiliar Econstitufdo

de disco rfgido removfvel,

cncapsulado em cartucho

plastct > Este tcrmo tanibem

designa mem6rias removf-

veis cm forma de fita (tape

cartridge) ou EPR< )M (cartu-

cho semelhante aos dos vi-

deogames).

i ft. .1

3*t« ;llrr
-

Chip

Termi i de ( >rigem ingiesa tra-

du/ido eomo pastilha de si

licio. Pequena superfidc de
materia] semicondutor -

geralmente silfcio ou arsene

to de galio que pode
compi >rtar divers s circuiB is

integrados,

Circuito integrado

circuitQ produzido com tec

nicas de minlaturizacao cm
p;isiillr.is de silici( i. c< )mp< >sta

com metais c semiconduto
res.

Computador Digital

cqtupamenti > apt< > a receber,

processar c fomecer inibr-

macoes, desenvt il\ Id« > :i par-

tir tic meados da decada de
1940.

Compilador

programa que tern por fun

cao traduzir um programa

cm linguagem de alio ruvel

para codigo de miiquina <

)

compilador produz um
programa-objeto armazena-

vel.

Daisy-wheel printer

impressoraqueseenquadra
m is padroes margarida. E

usada para imprimir docu

memos com alia qualidade

grafica.

SLIP I,

iff! '»

CPD
centre i de pre Kcssamciiu > de

dad< >s. la )cal ( >nde e pit ices

satk 1 1 > mai( ir vi ilumc de in-

formacocs de emprcsas c

cntidades.

CP/M

Control Program for Micro-

process us. E i > sistcma ope-

racional mais difundido do
muntlo para micrompuia
di ires, lcm varias versoes e

sisicmas compativeis, cotnt >

oSIM/M. da Ilaulcc.

CPU

Central Processing Unit, A
unidade central tie process.!

mento e a panda do com-
putador sobre a qual recai a

responsabilidade de inter-

piviacai ) c exeeueai i de ins-

trucoes fi irnecidas pelt > pr< >-

grama cm ulilizacao na ma-

quina.

Cursor

marcador move! indicador

tie ( mtle ( i proximi > caractcr

apareccra in ) vfdet i tk i com
putatli ir.

Debouncing

tlispi isilivi i para cvitarcm >s

tie rcbotc na digiiacao tlos

programas.

Disco flexivel (floppy disck)

disco magnctico removivei.

fcilo em plasdco revest itlo

de material magnctico, alcm

tlos minidiscos tie 3 polega-

das. ha discos de K ou 5'/i

pt ilcgatlas.

Disco rigido (hard disk)

feito cm em aluminio CCCO-

bcrto tie material magnctico

( >nde i >s datk is sat > gravadi is

de forma digital, Tern maior

vcli icitlatlc de acesso e capa-

citladc tie memoria que o

disquete.

Disk-drive

unidade acionadora de dis-

cos. Equipamento utilizado

para registrar c recuperar in-

formacoes armazenadas cm
disquetes c disci >s tie tecno

logia Winchester.

Disquete

atlaptacao brasileira para o
tcrmo floppy-disk, ou scja,

disco flexivel, E uma niidia

que serve tic mem6ria se-

cundaria para um computa

dor, Pode tcr lamanhos tit-

s'/,, 3 5 ou 8 polegadas.

DOS

I >isk ( )pt rating System. Sis

tenia operational tie disci i c

I

I

si id ware
f
veja verbete) que

contrt ila u >das as ( iperacoes

de unitlatles tie disco.

Eprom

Erasable Programable Read

( )nly Memory. Memoria so

mente de leltura programa-

vel e apagavel usada para ar-

mazenar informacoes pou-

tas vezes alterada. llm bom
cxemplo sao OS cartuchos

tie videogames,

Hardware

designativo dos elementos

materials do computador.
Soma as parcelas mccanica.

eletrdnica, magnctiea, elctri-

i a e elclri imccanica tic c< mi

putailores e equipamentos
pcrilericos. E a cara mctatlc

do software (veja verbete),

Impressora

periferict ) tic saftla que c usa-

tlo para imprimir os sinais

( texts is, numcri is, ci imandos

ele) pre icctlentes tk > c< >mpu-

tatk >r. Pt itle tcr cntratla serial

ou paralcla.

Interface

placa usada para cfctuar a li-

gacao entre duas unitlatles

tie um computador,
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Joystick

muito usado cm videoga-

mes e Lima alavanca de < i
>-

mando articuiada que, quan-

do acionada, transmitesinais

para o eomputador e assjm

c< introla i > desl< icamenti > de

objetos na tela de video.

Linguagem de maquina

linguagem formada pelo

conjunto de todos os cocH

gos dc maquina para um
eomputador especirJco.

Microprocessador

circuito integrado dc aha

complexidadequepodeser
programadoparadiferentes

tarefas, I5a.sc dos microcom-
putadores,

Modem
equipamento epic permite
transmissaO e recepcao dc

dados tic um eomputador
para ( lutro via Iinha telcfoni

ca. K peca fundamental pa

ra que o eomputador tenha

Light-pen

dispositivosemelhante a ca-

ncel dotadi ) dc sensibilidade

a lu/. Podeser usada como
meio tic entrada tic dados

cm computadores, como
por exemplo na Icitura de

informacoes contidas cm
c6digos dc barras, usadas

para a automacao dc indiis-

tria e comercio.

Logo

linguagem desenvolvida pe

lo pesquisador norte-ameri-

cant) Seymour Papert consi

derada com< > auxiliar a ctlu-

cacao inrantil.

Mainframe

c< impimitlor tic grande por-

te.

Mega
prcfixo t|uc presents um mi-

Ihao. Megabyte, por exem
plo. significa um milhao de
bytes.

Memoria

local para armazenamento
cm computadores dc inrbf-

macoes ou programas.

acesso a redes como Ciran-

dao, da Embratel, e CBBSs.

Mouse

dispositivo dc operacad ma-
nual ligado a eomputador
que podeser movido sobre
mesas ocasionando movi-
memo corrcspontlente do
cursor no video,

Monitor

sistema tic video atraves do
qual o usuario ve os sinais

digitados no eomputador,
Pcriferico de saida que tam-

bem potle ser um televisor.

OEM
venda de equipamento por

um fabricaiite a < »utn >, que i >

comcrciali/a com sua pro

pria marca.

On line

pode ser versado como co-

nectado a Iinha. Nignifica.

cm tcrmos de transmissao

de dados, a ijgacao direta dc

um Ci impulador ou ouiro li-

po dc cquipamenii > dc pr« >

cessamentb tic dados a ou
iro eomputador ou similar.

Off-line

desconectado. Equipamen-

to com t'uncionamcnio an

ii momo, soliuirio.

Pixel

de picture element ou pictu-

re cell. E o menor elemenio

dc imagem cm um pcriferi-

co grafico, cm gcral video,

Plotter

equipamento pcriferico uti-

lizado para traear desenhos

e gratia is tie alia qiialidade e

Iklelitlatle.

pi hiivcI para arma/cnar pn >-

gramas.

Resolucao

nivel dc dctalhcs cm que as

imagens sa< > exibklas cm dis-

positivos dc said. is de ima-

gens (lerminais tic video).

ROM
Read} -< inly Memory, mi
memoria apenas de Icitura.

local em que sa» > armazena-

tlas permanentemente dv-

tcrminadas informacoes. Es-

ses dados podem ser lidos

m. is nao altcratlos pelo

menos iisualmcnic

RS 232C
interlace ou placa padroni

/.iila para transmissai > de da

tlos cm re o eomputador c

sens perifericos.

Sistema operacional

grupi i tic pn tgramas resp >n

save! pela supervisao de to-

das as opcracoes intcstinas

dc computadores e suas in-

tcrligacocs com o exterior

RAM
Random Acess Memory. A
memoria tic acesso alcatorio

tern como earacteri'siica as

informacoes poderem ser

nela guardadas e alteradas

pcli i usuario. Podem tam-

heni ser unicamente litlas. A
quantidade de RAM dispo-

ned in > coniputatli >r (medi-

d.i em bytes e sens multi-

pit is) determina < > quants > de

memoria o usuario tcra dis-

Slot

s.utlas c cut ratlas tic que sa<

)

guarneddos oscomputado-
res para conexao dc perite-

rici is i >li expanse jes

Software

grupo tie programas desti-

natlos a fazcr o processa-

mento dc informacoes no
eomputador, Potle ser en-

tenditlo, tambcm, como
conjunto dc programas que

sc destinam a rcsolvcr pro-

blemas determinados.
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Sharp transfbrma
evolucao tecnologica

em evolucao pessoal.

ALTATECNOLOGIA A SEU SERVICO.
EM TODOS OS PRODUTOS SHARP DESDE O PRIMEIRQ

Para a Sharp, a funcao da

tecnologia e liberar o potencial

criativo e as possibilidades de
realizacao das pessoas em todos

os ambientes da atividade

humana.

Desde o ini'cio nossos produtos

expressaram esse compromisso,

colocando ao alcance de todos a

ultima palavra em tecnologia

disponivel internacionalmente.

Nossas primeiras cafculadoras

eletronicas, por exemploja
traziam circuitos com integracao

em larga escala, LSI.

As famosas Sharp Elsimate

fizeram evoluir sensivelmente

sua capacidade de responder

em menos tempo a problemas

cada vez mais complexos, de
forma compacta.

Hoje e o Pocket Computer, urn

computador portatil, programavel,

de ate 1 1 ,5 Kbytes de memoria
que, literalmente, cabe no seu

bolso. E amanha?A evolucao e
continua e em todos os setores.

Nossos produtos sao tudo o
que a tecnologia pode fazer pelo

seu lazer com equipamentos de
video e audio. Ou para aumentar

seu desempenho no trabalho,

com as linhas de calculo e

computadores portateis.

Ninguem perde por esperar.

Porque cada novo produto que
lancamos, confirma nosso
compromisso: evolucao
tecnologica deve significar sempre
evolucao pessoal.

/roduzido na Zona franco dr M<in.ius



EXPERT,
ELEGANCIA NA
INFORMATICA

O micro que marca a

estreia da Gradiente na

Informdtica national tern

dots slots frontais e

teclado destacavel

l.i'dcr indiscutfvel do mcrcado
brasileiro dc audio e com
participaeao expressiva tambem no
Mexico, a Gradiente Elctronica S.A.

estudou durante ires anos sua

entrada na area de microinformatica,

que acontece agora atraves do
EXPERT XF 800, um compativel

com a Iinha MSX.
Sem um historico significativo no

fechado mundo dos bits e bytes (um
toca discos a laser c o videogame
Atari 2600), mas com um invejavel

centro de pesquisas, o Gratcc,

que emprega cerca de duzentos

funcionarios e esta situado em
Osasco, na Grande Sao Paulo,

a empresa parece ter redobrado os

cuidados na preparacao tie seu

primeiro microcomputador.

O resultado desse projeto

minuciOSO c um micro com design

sofisticadfssimo - sem duvida um
dos mais belos do Brasil - onde cada
detalhe, cada feature, foi

exaustivamente estudadi >.

Circuitos internos

lntcrnamente, o Expert MX 800 esta

dividido em dims placas. A placa

analogica concentra comp(_)nentes

que lazem parte do circuito de video
RGB, video monocromatico, audio e

circuito de comando do cassctc,

entre outros. A placa digital,

concebida atraves do sistema CAD
(computer aided design, ou projelo

assistido por computador) agmpa os
trcs microprocessadores do
equipamento, bancos de memoria e

e toda soquetada, Esse sistema tern

inumeras vanuigens em relacao as

placas tradicionais, onde os chips

sao soldados. Com os soquetes,

a localizacao e substituicao de
c]uak|tier intcgrado com probletnas e

feita rapidamente. sem Comprometer
a placa principal on mesmo a

entrega do equipamento ao usuario,

em casos de defeltos.

A placa principal do Expert

tambcm e menor. se comparada
com a dos micros |api ineses,
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Segundo Marcos Mandarino, gercntc

de desenvolvimento de produtos
digitals da empresa, a equipe que
trabalhou no desenvolvimento do
Expert (cerca de doze engenhciros

da area teenies) conseguiu uma
otimizacao dc componentes com a

redlstribuicao de runcoes logicas,

que implicaram na diminuicao do
niimero de integrados sem afetar a

performance final do cquipamento.

"Buscamos ampliar ao maximo a

relacao custo/desempenho da
maquina

', cxplica Mandarino.

Traduzido cm miudos o racioefnio

do engenheiro significa a busca de
uma cqualizacao maior entre preco
acessfvel ao consumidor domestico
e qualidade final do equipamento.

E qualidade e boa aparencia sao

itens a nao faltar no curriculo do
Expert, que sera comercializado na

cor grafite. Montada em chassi

metalico, sua CPU foi projetada com
dois slots frontais e urn traseiro,

para a colocacao de cartuchos de

memoria gravados com programas

educacionais, aplicativos e

computergames. Um dos slots

dianteiros trabalha em conjunto com
o slot traseiro. A utilizacao de um
inibe o funcionamento do outro.

Assim, o micro e dotado de trcs

slots, com possibilidade de
runcionamento simultineo dc dois

deles, apenas. Essa concepcao
facilita, segundo os engenhciros da
Gradiente, a colocacao de interfaces

de expansao no equipamento.

Utilizando apenas dois slots frontais

para concxao de interlaces de
expansao, por exemplo, o usuario

teria que conviver com uma
imensidao de fios e conectores a

congestionar sua visao c mesa de

irabalho. O slot traseiro possibilita o
crcscimento da configuracao basica

do Expert, sem comprometer o
design do micro.

No paincl dianteiro encontram-sc

ainda a tecla power e dois

conectores para cntrada de joysticks

do tipo Atari. No proximo ano,

o Expert ira contar com um
acionador dc disk drives de 5 1/4 ou
3 1/2 polegadas, mas a Gradiente

deve adotar o segundo fbrmato

como padrao para o seu micro, pois

ja existe no gabinete frontal do
Expert, um espaco destinado

ao drive.

Teclado ergonomfco
O teclado semi-profissional do XP
800 e um dos pontos altos do
equipamento. E destacavel e

conectado a CPU atraves de um
cordao de 1,8 m. Dessa forma o
usuario podera escolhcr qual a

melhor posicao de trabalho, sem a

obrigatoriedadc de estar perto da

CPU, O teclado ergonomico do
Expert pode ser utilizado no colo,

por exemplo, pois pesa apenas um
quilo, aproximadamente. Para a

entrada dc dados o teclado do
Rxpert dlspoc de 89 teclas,

dez programaveis pelo usuario.
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Os quatro accntos mats utilizados na

lingua portuguesa estao localizados

numa unica tecla, de facil acesso.

micro e dotado de todos os

caracteres do nosso alfabcrto e conta

tambem com um teclado numerico

reduzido, com tcclas dc adicao,

subtracao, divisao e multiplicacao.

O bloco de comando do cursor e

teclas para adicao, uma caracteristica

da linha MSX tambem estao

presences no micro da Gradiente.

A trinca dc processadorcs que
comanda as funcocs de
proccssamento, audio e video

tambem e a mesma.
Microprocessador Z 80A, com clock

de 2,58 MHz e controladores

TMS-9128NL (video) e AY-3-8910-A

(audio). A memoria RAM inicial e de
64K bytes, mas pode chegar a 256K,

com a utilizaeao de expansoes

externas.

Na parte traseira localizam-se a

safda para imprcssora paralela,

padrao Centronics, e as conexocs

para audio c video. O Expert conta

com safdas para videocomposto e

RGB no caso de utilizacao de um
monitor colorido, mas qualquer

televisor a cores pode ser utilizado

juntamente com o equipamento sem
qualquer tipo dc adaptacao especial.

Ncsses casos basta acoplar a safda de

antena do televisor um modulador

de RF, acessorio que tambem seni

comcrcializado pela Gradiente.

Uma tomada incorporada ao

AQll.AFICHATECNICA

gabinetc traseiro do micro pode ser

util na alimentacao de perifericos.

Acessorios

Outro apelo importante utilizado

pelo grupo Gradiente na

comercializacao do Expert e a

completa linha de acessorios que
chegara aos pontos de venda junto

com o equipamento: um monitor de

video monocromatico com tela de

fosforo verde e resolucao de 256 por

192 pontos, com controlcs extcrnos

de brilho, contraste, fundo invertido

c reducao de imagem.

Juntamente com o monitor a

emprcsa estara comercializando um
modem para comunicacao com os

sistemas Videotexto c Cirandao.

Os softwares para as duas redes de

dados foram descnvolvidos por uma
software house paulista (veja materia

nesta edicao) e sao conectados ao

perifcrico atraves de um slot.

O modem TM-1 conta tambem com
um sistema de discagem automatica

que pode ser agregado a um
programa agenda, por exemplo.

Outra novidadc da Gradiente a

nivel de perifcrico e um data

recorder especial para programas

gravados cm fita cassete. Totalmentc

diferente dos gravadores

convencionais o minicassctc permite

maior seguranca na leitura e

gravacao de dados e pode ser

utilizado em qualquer tipo de
microcomputador.

Para explorar o segmento de
games, uma das vedetes dos MSX,
a Gradiente projetou um joystick

especial com dois botoes de tiro,

alavanca de alta prccisao c ventosas

na base.

Ainda na briga pcla fabricacao do
equipamento no distrito industrial da

Zona Franca, em Manaus, com
motivos, a Gradiente nao definiu o
preco do seu microcomputador.

Como os primciros modclos
comccaram a ser comercializados

cm outubro a empresa foi obrigada a

abrir duas linhas de producao,

cquipando-se para fabrica-lo em Sao

Paulo ou Manaus, dependendo das

negociacoes que envolvem a

Secretaria Especial de Informatica

(SE1), Associacao Brasileira da

lndustria de Computadores e

Perifericos (Abicomp)

Superintendencia da Zona Franca de
Manaus (Suframa) e os demais

fabricantes do setor que ja estao

em Manaus.

Se os pianos da Gradiente foram

concretizados dentro das

expectativas cerca de vinte mil

micros Expert senio vendidos ate o
final de 1985. No proximo ano,

abastecido de drives, sistema

operacional CP/M e um bom
catalogo de softwares educacionais e

profissionais o micro |X)dera tcr uma
p;irticipacao importante no
faturamento do grupo.

EXPERT XP 800

Fabricante

Gnidiente Informatica

Caracteristicas

Microprocessador - Z 80A com clock

de3.58Mhz
Memoria Residente • ROM: 32K bytes

RAM: 80K bytes, sendo 16K especi-

ticos para video c&iK disponivcis

par.i o usuario.

Teclado - (destaahel) - Altiinumcrico

semi profissional, com 89 teclas,

com caracteres em portugiics, grafi-

cos, dez funcocs programavcis, blo-

co do comando do cuisor indepen-

dcnic e teclado numerico indepen-

dente.

Linguagem de Programacao - A/.SA' Basic

Video

Processador - TMS-9128NL
Modo Texto - 32 colunas X 2* linhas

ou 40 colunas X 24 linhas

Modo Grafico -64 x 48pontos ou 256
x 192 pontos, com dezesseis cores.

SOM
Processador - AY-3-8910-A, com oito

oitavas, tres canais

Saidas

Impressora - interface paralela padrao

Centronics.

Monitor de Som - alto falante intcrno

com controle de volume externo

Gravador- vehxidade de tnmsmissao

1200/2400 bauds, processo t'SK

Video - Duas saidas no sistema Pal-M:

televisore video composto. Uma saf-

da RGB.

Joystick - Dois conectores frontais de
nove pinos.

Slots - Dois slots frontais pa/a cone-

xSo de cartuchos, expansoes c peri-

fericos. O equipamento possui tam-

bem um slot kxxdizadona parte tra-

seira, que t'unciona em conjunto

com um dos slots dianteiros.

Tomada - Possui duas tomackis suplc-

mentares para alimentacao dc peri-

fericos controladas pcla chave li-

ga/dcsliga da CPU.
Alimentacao - AC 120/220 V 60Hz
Dimensoes • CPU: 420 x 110 x 280

mm (LAP)

Teclado: i20 x 47 x 170 mm (LAP)

Peso -CPU: 4,7 Kg
Teclado: 1,0 Kg
Obs.: EspeciGcagoes fornccidas pc-lo

fabricante,
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NOS PLAJNOS DA GRADIENTE
IMPRESSORA, DISK DRIVE

E PLOTTER

Apos o lancamcnio oficial do Expert
XPHOO, no Until do mes dc agosio,

o vicc-presidcntc dc tecnologia da
Oradicme, Mauricio Arditti,

conccdcu Lima entrcvista a MSX
Micro para adiantar alguns dos
pianos da empress no segmento
de informatica.

MSX Micro: Por que a Gradiente escolheu

a linha MSX para marcar sua estreia na

area da informatica?

Mauricio Arditti: Porque nos
queriamos coniinuar atuando dentro
da nossa vocacao que e vender ao
consumidor domestic©, Nossa faixa

de preco tem que ser acessivel ao
consumidor final. Isso fez com que
exclufsscmos computadores de
arquitetura dc 32 bits, de dezesseis

como os compatfveis IBM c
tivessemos que nos restringir aos de
oito bits. Mas nessa categoria ja

existem o Apple, Commodore, TRS
etc. Foi quando conhecemos o MSX
que tambem oferecia rccursos

tecnicos mais atuais, alem da
vantagem dos custos.

P: Qual a fatia do mercado que a Gradiente

quer atingir?

R: Vamos testar o mercado e
achamos que temos um publico de
umas quinhentas mil unidades.

Pretedemos conseguir uma boa fatia

dentro desse mercado.

P: Como a empresa pretende suprir a

natural falta de software para o produto

em territ6rio nacional?

R: O MSX e um cquipamento
extremamente facil de ser

programado. Mas estamos

desencadeandi > diversas frentes para
ampliar este mercado. Para isso

estamos estimulando por meio de
acao dircta a contratacao de software
houses para gcrar determinados
softwares aplicativos utilitarios e para

fins educacionais: para isso estamos
promovendo uma serie de
facilidades, financiando ferramentas

e gastando grandes somas para

incentivar esta nova gcracao de
softwares. A nossa mcta e colocar
ferramentas nas maos dc quern sabc
fazer e facilitando a aquisicao de

equipamentos para estas soft-houses

com iDrec< >s privilcgiados.

O pccjiieno genio. que seja capaz de
desenvolver um bom prograina

tambem nao sera esquecido, vamos
promover concursos e escolhcremos
os melhores para publicacao. alem
de pagarmos por isso. Tambem
vamos incentivar a utilizacao do
cquipamento para o ensino,

favilitando a compra do Expert a

preco de custo para estas escolas.

P: A Gradiente pretende lancar outros

acessorios para o Expert, alem dos que ja

foram apresentados?

R: Pretendemos sim. Alguns ja estao

bem adiantados como a impressora.

disk drive e outros que depois vao

ser apresentados como interface para

video de 80 colunas, expansao de
memoria e plotter.

P: senhor acredita que o MSX podera

tornar-se um padrao para micros

domesticos no Brasil? Gracas a suas

caracteristicas t^cnicas, motivando a

entrada de outros fabricantes.

R: Tenho convicgao disso. Pela

primeira vez no Brasil um
computador lancado por grandes

empresas, como e o caso da Sharp e
da Gradiente pode ser considcrado

uma supcr-maquina, sem
trocadilhos. E MSX situa-se numa
faixa acima do Apple, abaixo do PC
e quase a custo do TK, sem querer

menosprezar nenhum concorrente.

Mas e que o cquipamento e uma
maquina poderosa e consumiu
muito esforco para o seu

langamcnto, sobretudo porque
acreditamos nele.

P: Com o langamento do Expert o

videogame Atari vai ser retirado de linha?

R: Nao. Nao constumamos matar um
produto quando ele ainda c bem
vendido. O videogame Atari esta

vendendo muito bem neste ano de
85 e nao vemos razao em retirr. lo

do mercado. Para o ano de 86
esperamos uma retratagao no
mercado e como sabemos que essa

qucda nas vendas sera inevitavel,

vamos colocar no mercado um
niimeru menor de aparclhos.
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YES, NOS TEMOS
PROGRAMAS

Pela pri??zeira vez no Pats, dots
fabricantes de micros estimulam

a produgao de software

A historia da industria

internacional de informatica tcm

sido atribuida, mniias vezes dc forma

equivocada, apenas ao

desenvolvimcnto de hardware.

Na verdadc. a industria de software

consome anualmente Lima quanta

infinitamcnte maior que o montante

aplicado pelos fabricantes-na

preparacao de novos produtos.

Esse raciocinio pode ser facilmente

justificavel, partindo-se do principio

que, cada novo micro que chega ao

mercado e seguido de uma
inflnidade de produtoras de software

que se incumbcm de popularizar a

marca com games, aplicativos

domestieos. programas profissionais

e pacotes integrados on dedicados a

utilizacocs muito especificas.

Infelizmente. o oposto tambem e

verdadciro. Dezenas de novas

maquinas fraeassaram por causa da

escassez de software deixando seus

usuarios totalmente desiludidos.

O maleficio maior causado por esse

tipo de conduta pode ser

ivsponsavcl pelo afastamento tout!

do usuario do nuindo da informatics

apos a primeira desilusao, Aqui no

Brasil existem alguas exemplos.

() desenvolvimcnto dc software e,

portanto. uma arma essencial na

cstratcgia de populariz;icao de
equipamentos por parte de cada

fabricante.

Esquentando os motores

O surgimento da linlia MSX que
scmprc cstcvc muito ligado ao

principio de compatibilidade toud.

a nfvel de software e hardware,

vein trazer, tambem por aqui,

seus primeiros bens frutos.

Varios meses antes do lancamento

de seus microcomputadores, Epcom
e Gradiente procuramm crcdenciar

algumas software houses |iara

garantir a nipida cxpansao do
sistema MSX cm seus primeiros

meses dc cidadania brasileira.

Em sua maioria sao produtoras

espcciali/aiias em games, programas

educacionais e aplicativos que j;i

mantem uma linha dc softwares para

outros tipos dc computadores c que

trataram de compatilizar seus pacotes

com o MSX. ou que receberam

equipamentos para a criacao de

novos programas, aproveitando ;ls

inumcras potencialidadcs da

mdqulna. Esse esforco initial

consumiu significati\a verba dos

labricanlcs do Expert e do I lot Bit

A Gradiente investiu cerca de

150 mil dolares no credent iamento

de software houses e c< insulu ires

independentes na producao dos

principals aplicativos utilizados pela

informatica. como banco tie dados,

processador de texto, planilha

eletrdnica c softwares de

comunicacao para o projeto

Cirandao e para o Vtdeotexto.

A Epcom tiunbcm nao deixou

por menos. Tirou 620 mil dolares

dos seus cofres, contatou

software houses do Rio e Sao Paulo

para tlcscnvohimcnto tie programas

para a linha MSX. Os resultados

surgiram rapitlamcnte. Antes mesmo
do lancamento do Hot Bit a Epcom
j:i acumulava uma lista tic cerca de

25 programas. incluindo planilha de

calculo, editor tic texto, curso dc

fiances, uma scrie dc jOgOS

educacionais, mini banco tie dad< is.

catlastro tic consultas c programas

nas areas tic i iencias cxatas.

Agora voce vai conhcccr algumas

das emprcsas que estiio

tlescnvolventlo softwares para a

linha MSX, quai.s as suas expectativas

com relacao a nova maquina, e sens

projetos para o fuluro.
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PLANECON
a Planecon, segundojose Maria

Oliva Romano, gerente de

desenvolvimento, pretende criar

jogos e aplicatlvos para os

microcomputadores da llnha MSX.
() primeiro da scrie. contas a pagar e

a receber, deve chegar as lojas por
dims Ortn.

I hi trfis anos no mercado, a

Planecon recebeu da Gradiente
informatica o equipamento, e devera

comercializar os programas via

magazines.

Cebi

Tbtalmente Orientado para a

confeccao de programas

educacionais o Cebi - Centro

Educacional Brasileiro de
Informatica - prcpara para breve o
lancamento de dez programas para

os micros da iinha MSX. A empresa
csta desenvolvendo os novos

programas a pedido da Gradiente,

mas todos os softwares devem rodar

tambem no Hot Bit da Epcom.
Oscar Julio Burd. dirctor do Cebi

allrma que a maioria dos programas

educacionais desenvolvidos pela

empresa sao apoiados em jogos para

nai > t< irnar o aprendizado uma tarefa

cansativa e, tambem, para cstimular a

participacao de outras criancas.

O carro-chefe da software house
sa< ) ( >S pre )gramas em portugues.

Sao voltados para o aprendizado da

acentuacao grafica, divisao silabica e

divididos em tres niveis: novato,

aprendiz e mestre. Cada um dos

programas educacionais voltados

para a lingua portuguesa tern cerca

de 200 palavras.

Outro lancamento do Cebi, os

programas de zoologia e geografia.

funcionam da mesma forma: estao

apoiados num banco de dados que
vai ser preenchido com informacoes

como classiflcacao do animal,

habitus preferidos, continente onde
o pais esui localizado. pelo usuario.

ApQS algumas informacoes basicas o
programs tenia advinhar cjtial c o
pais, ou qual o animal escolhido

pelo usuario.

Outra novidade e o programa
Toque, tambem desenvolvido pela

empresa que mistura ritmos e sons
ile diversos instrumentos que
podem ser mixados pelo usuario.

Mas o grande petardo disferiilo

pela software house promete ser

uma versao da linguagem Ixigo,

desenvolvlda por Seymour Papert.

rebarizada com o nomc de Expert

logo. Trata-se de uma linguagem

altamente interativa espedalmente
voltada para o aprendizado de
criancas.

INTERSOFT
A empresa comecou a desenvolver

aplicativos para a Iinha MSX ha cerca

ile quatro meses, quando foi

procurada pela Epcom com a

intencao de encomendar softwares

para sen micro Mot-Bit.

Acordo feito, precos de venda

e de desenvolvimento fechados, a

Intersoft iniciou o desenvolvimento

de tres aplicativos, ja para o
lancamento do micro,

" Conheca seu Hot-Bit" e um
aplicativo que apresenta aos usuarios

as funcoes exercidas pelo micro

e o proprio equipamento em si.

Na verdade, o produto leva o nomc
Hot-Bit, mas foi desenvolvido
originalmente para servir de
apresentador a quakjuer micro MSX.

Os outros aplicativos sao um
"Curso de Basic" e "Matematica

Financeira" — um pacote financeiro,

que permite um balanco completo
de ciilculos, retorno de investimento

c an;ilise de juros.

Os tres aplicativos ila intersoft

estao ilisponi'veis em flta e rcvertcrao

a empresa um lucro em forma

de porcenuigem por cada uniilaile

de tftulo comereializado.

Artur Marques Junior, gerente de
sistemas da empresa, conci, porem,
que a Intersoft nao se restringini

apenas a estes titulos. "O micro MSX
e excepcional e muito superior a

outros equipamentos. tern tudo para

estourar no mercado brasileiro

quando os fabricante.s despejarem os

disk-drives nas lojas.

A pri'visao ila Intersoft e lancar.

daqui para frente, pelo menos um
aplicativo ao mes |-)ara o MSX. Entre

seus pianos, estao softwares

educacionais e cientificos, que
"apresentam uma lacuna em niimero

de aplicativos desenvolvidos",

segunik ) Marques Junior.

Ate o final de outubro, um novo
software da empresa estani sendo

comereializado: o "Dim Viga" -

pix'iprio para a area de engenharia

civil, com possibilidade de fazer

calculos e dimensionamento de viga

continua.

O custo final dos aplicativos nao
foi revelado. mas o gerente ila

Intersoft tlisse que os fatores levailos

em consideracSo para isso foram:

horaAtnalise, hora^iomem e

hora/programacao.

ClBERNE
A Ciberne Software e outra software

house que embarcou na trilha do
MSX e lanca um jogo, com projeto

exclusive) da empresa, no estilo do
conhecido game adventure. E um
jogo de textos, onde o usuario se

comunica com a maquina em
teniativa de sobrevivcrem ambos na
odisseia 'Amazonia", dizjose

Eiluardo Neves, diretor da empresa.

Amazonia e a historieta intrincada e
cheia de perigos de um sobrevivente

de aviao C]uc cai no maior estado

brasileiro. Foi descnvolvida, tambem,
para maquinas TRS 80, TRS 80 Color
e XX 81. Amazonia entra em
comcrcializacao em outubro a um
preco aproximado de uma Ortn.

msx Micro 39



MICROIDEIA

A empresa carioca t uma das mate

otimistas com a entrada do MSX no
Biasil. O diretor da Microideia, Luis

Peres Azevedo, acredita que o
sucesso c (.crio. "porque o produto

nuiito avancado cm relacao a

varios existentes no mercado".

"Alcni disso". 'complement;!, "o
SUportc para o incrcmento de

softwares para o MSX no Rate ja

virou realidade, e esse e nm ponto

relevante para suprir urn mercado
novo c expandir a penetracao do
produto",

A Microideia comecou a

desenvolver aplicativos para o
Hoi Hii da Epcom, atraves de um
acordo fcito cntrc as Unas empresas,

ha 5 mescs.

Os ires tftulos desenvolvidos pela

software house cstao dispom'veis cm
Ilia e atendem a area comeixial.

Controle BancSrfo" — permite nm
levantamento complcio do caixa;

"Minidata" um banco de dados,

com a possibilidade de ordenar,

selecionar e pesquisar em oito

campos diieienies. c "Agenda" —
um aplicativo destinado a

professionals liberals, para reservar

ate 20 horarios num limite de
30 dias de anteccdcncia.

Esses aplicativos scrao

comercializados pela propria Epcom,
que pagara um pcrcentual a

Microideia por cacta unidade

vendida.

Azevedo, entretanto, afirma que
sua empresa ja tern pianos de lancar

3 ou mate aplicativos mensais para

micro MSX, independentcmente
desses 3 tftulos desenvolvidos para

a Epcom,
"Ate o final do ano. pretendemos

colocar no mercado varios

aplicativos para o campo
educacional, porque e um setoi

pouco explorado no Brasil". Quanto
ao desenvolvimento de jogos,

porcm, Azevedo mostra-se relutante,

dizendo que este dpo de aplicativo

requer um investimento muito alto

(em equipe de alio nivel c

desenvolvimento do programa), nao

compensado pela faeilidade com
que a pirataria copia o jogo,

N'os pianos da Microideia, cstao

tambem o desenvolvimento de

planilhas e novos aplicativos

comerciais.

Banco de dados e
software de
comunicagao

fazem parte do
pacote criado
para o blot

Bit e Expert

B&S
Ao contnirio de outras empresas,

a B&S descnvolveu apenas a fonte

de 2 aplicativos para o micro Expert,

da Gradiente. A empresa pretendc

(uturamente produzir sens pr6prios

cartuchos.

Para o desenvolvimento dos dois

tftulos da I5&S, a Gradiente custeou

o projeto e forneceu todo o suporte

tecnico necessario para isso. com
a cessao de cquipamcnio e material

descritivo, segundo Edson Miguel,

gerentc da empresa.

primeiro aplicativo permite ao

usuario ligar sen micro a rede

(.irandao da I'mbralel, enquanto que
o outre ) liga o micro a rede Video-

texto. Miguel afirma que o objetivo

da B&S nao c continual

desenvolvendo aplicativos para a

linha MSX a curto prazo, ja que a

empresa e especializada em software

de comunicacao. Mas uma equipe

vein planejando o desenvolvimento

de novos tftulos a medio prazo,

porque o MSX apresenta muitos

recursos interess;uites, como
teclado alfanumerico reduzido e

possibilidade de expansao a varios

perifericos". I 'ma grande

desvantagem apresentada pelo

equipamento, naopiniao de Edson
Miguel, e, conludo, sua limitacao

(cni|ioiaria a id colunas.

ENGESOFT
A empresa estii apresentando

programas para utilizacio em
maquinas compativcis com o padrao

MSX em tres areas: engenharia,

educacional e entretenimento.

Na area de engenharia, ja cstao

j^rontos softwares relacionados a

tc^pografia, calculo de estruturas e

fundacocs, orcamento de obras e

projeto de instalacoes eletricas. Para

a educa^ao, a Engesoft elaborou

programas didaticos com currfculo

do ministcrio da educagao,

para aulas de matematica, fisica e

quimica dirigidiis ao primeiro e

segundo gratis.

A Engesoft Tecnologia na

Intbrmaiica Lltti., recebeu apoio da

Epcom para desenvolver softwares

compatfveis com o Hot Bit.

"Rcvebemos a maquina e orientacao

nos programas, principalmentc os

relacionados a engenharia", infbrma

Henrique Rios, diretor daxjmpresa.
Segundo Rios, uma parte dos
programas criados para o Hot Bit e

encomenda da Epcom, que os

colocani em linha de producao
contra um percentual dc vendas para

a Engesoft

RB Consultoria
O enigma da esfinge. Este e o jogo

da memdria apresentado pela RB
consultoria para maquinas com
sistema MSX. Instrutivo, segundo o
diretor Mario Rosselto, o "enigma" e

um exerci'cio de memoria aliado a

bons conhecimentos gcrais. para ser

disputado entre dois jogadores scm
limites de idade. "Meus filhos na

faixa dos dez anos, brincam com a

avo deles", acentua Mario.

Desenvolvido pela propria RB, o
jogo deve cusiar uma Ortn.

Por encomenda da Epcom, a RB
esta desenvolvendo, tambem, um
curso dc matematica financeira.

constituido por oito mcidulos.

O primeiro modulo estara sendo
comercializado na primcira quinzena

de outubro e e baseado em um
curso ja ministrado iiitcrnamente

I^ela Sharp.
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A PROXIMAVEZQUEVOCEOUVIR FALAR DE HOTBIT
SERA NA SUA SALA DEJANTAR.PREPARESE!

As caracteristicas especificas do HOTBIT simplificam o acesso das pessoas a
informatica. E transformam o microcomputador num assunto de tarn ilia. HOTBIT esta
em todas as conversas e voce, como um conhecedor do assunto, nao vai escapar de
perguntas mais detalhadas. Aqui vao algumas informacoes uteis para essas ocasioes.
» HOTBIT e conipativel com a tecnologia MSX, usada por milhoes de pessoas no mundo
inteiro. Ele tern 3 microprocessadores, 80 Kbytes de memoria RAM;
16 Kbytes sao especificos para o video, possibilitando uma resolucao grafica de 256X192
pontos na tela, com 16 cores e uma memoria ROM de 32 Kbytes, com o Basic.

» HOTBIT tern o teclado igual ao da maquina de escrever, com
acentuacao e caracteres em portugues. Para aumentar o rendimento,

ele oferece 10 funcpes programaveis pelo usuario, atraves das
teclas de funcao, os I lot Tocks.

I IOTBIT conta com ampla biblioteca de software ja

disponivel e todos os meses sao langados novos
programas criados pela EPCOM e por diversas

softwarehouses brasileiras. Os aplicativos

do HOTBIT incorporam a mais avancada
tecnologia de software com simplicidade de
utili/.acao e sao orientados para as

necessidades de homens, mulheres, jovens e criancas nos mais
variados setores de atividade.

• HOTBIT tern capacidade de expansao assegurada: voce
podera utilizar CP/M* e I IB DOS*
Alem disso, comprando um HOTBIT voce ganha um
curso de linguagem Basic e tern acesso direto ao Nucleo
de Apoio ao Usuario.

Como voce ve, I IOTBIT veio para simplificar. Por isso, se
no final da conversa alguem
em sua casa resolver

comprar um, pode ter

certeza de que e o melhor comeco.

HOTBIT
oferece 16
corescm
graficos. desenhi >s

c lextos.

HOTBIT tern uma
bihiioicca tic software

que cobre todas as
alividailcs. E nao para
dc crcsccr. lull fitas.

carcuchos e disqucics.

<:PMfHH-l)0.sdispoi)ivcis no I'. irimestre de 86
l m-DOS c corapatlvel com msx nos.

I IOTBIT torna o ati > dc estudar
mais emocionante, tacil e g( )stos< >.

O teclad< i e igual ao da maquina
tie escrever, a>m acentuacao e

caracteres em portugues. Com 1

f'uncoes programaveis
pelo usuario, os Hot Tocks.

IOTBITme ajuda
aeontrolara
empresa mais irnportante
do mundo: a minna casa.

IOTBITme ajuda
aganhartempo,
dinheiro, organizar a
vida e produzir melhi ir.

TBIT

& 10
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GAMES

DECATHLON
Epcom para MSX

Uma producao consagrada

iKi universe) dos jogos clc-

tronicos, Decathlon rcune

dez provas olimpicas que
devem ser disputadas por

uni oli ate quatro [ogadores,

Arremesso de pes >. salto cm
vara e corrida estao enire as

compcticoes durante as

quais devem ser considcra-

dos os seguintes fatorcs: ve-

loeidade, tempo c distaiicia.

Lima vez classificado < ) joga-

dor passa para a prova se-

guinte.

Nas provas de arremess

)

de peso, disco, clardo etc. o
atleta nao deve pisar na li-

nha, para evitar o "scrath",

que poderfi desclassifica-lo.

Decathlon p< >ssibilita a com-
peticao de cada prova isola-

damente. Basta sclccionar o

jogo ate o ni'vel desejado.

O recurso som nao c

muito cxplorado. Ouve sc

apenas uma musica durante

a apresentacao, enquanto a

tocha olimpica esiii sendo

conduzida. Os passos dos

competidores tambcm sao

levemente sonori/ados. a

Bm de oriental o jogador,

A aca< it'u ponlo forte do
jogo. Cuidado com os co-

mandos! Nao ha material

que resista a tanta emocao.

Controle-sc ou danit'icara

seu equipamento,

Prepare-se para os calos

que aparecerao em seus dc-

dos e aproveitc para treinar

seu espfrito esportivo.

Dicas: A velocidade e um
fetor importante em todos

os jogos. Cuidado com o
"scrath". ou sera desclassifi-

cado.

LODE RUNNER
Gradients para MSX

Este jogo pode ser disputa-

do em teclado ou joystick,

sendo a maior atracao de Lo-

de Runner, a grande quanti-

dade de telas que fazem par-

te da aventura, O objetivo

dc i jogo e recolher as caixas

deixadas pelocaminho. ten-

do cuidado porfim com o
inimigo. que o seguini em
todos os lugares, como um
vercLideiro mi'ssil relegniado,

alem de ser impre\'isivel.

Quando voce estiver sen-

do perseguido por seus ini-

migos, podera lazer huracos

para que cies percam terrc

no. Esses buracos nao alia

palham seu desemjx^nlio, so

o de seus inimigos c, apos

recolher todas as caixas, vo-

ce" passara a fase seguinte,

atraves de uma escada situa-

da na |>arte superior da tela.

FROGGER
Epcom para MSX

A simplicidade e o segrcdo

do sucesso de Frogger. Uma
ra de\e alravessar uma estra-

da e um rio repleto de t< >ras

e jacares, para cheg;ir em ca-

sa. O cartucho agrada bas-

tante ao publico feminino

por ser um dos pioneiros

em temas nao violentos.

EfeitoS sonoros e musi-

quinhas complementam
Frogger, tomando-o ainda

mais agradavcl. A acao e

constante e cada jogador

tern direito a cinco chances

para atravessar a estrada e o
rii >. I 'm ritmo adequado e a

evolucao para niveis mais di-

ficeis fiizcm com que o joga-

cl( ir na< ) pcrca ( ) interes.se | >e-

lo desalio.

Dicus: Assim que um
tronco sai da tela, reaparece

pelo lado oposto.

A primeira casa a esquer-

da e muito proxima da tela.

por. isso. quando quiser

penetra-la. prcfira ir para o
< >utr< > lad< i, pegar o tr( >nc( > e

reapareccr a eSquerda para

eletuar 1 1 sain i na he >ra certa.

PAC MAN
Epcom para MSX

O mais famoso de todos os

games, e tambcm o mais co-

nhecido, pode ser conside-

rado um sucesso porque se

baseia na acao, que exige

dos jogadores muita atencao

e rellexos para que se obte-

nha um bom desempenho.

Em Pac Man voce e persona-

gem principal e sua missao e

comer todas as pastilhas do
labirinto. A medida em que

voce devora tudo e limpa o

labirinto. surge um outro c

comeca tudo novamente.

Sua acao. entretanto, sera di-

ficuluida por lantasmas c|ue

perseguem-no constante-

mentc.

E muito cuidado, porque

eles sao quatro inimigos, dis-

poslos a ataca-lo e para que

isso, nao aconteta, voce de-

ve se fortaleccr alimenuindo-

se com quatro viiaminas que

se localizam nos cantos do
labirinto. E nao sc anime
muito nao, porque o efcito

das viiaminas e passagciro,

durando apenas alguns se-

gundos.

Ncste jogo o graflco e o

som podem ser considera-

dos razoaveis, por nao apre-

sentarcm nada de exceptio-

nal alem de, algumas wzes.

tornarem-se cansati\os. pois

o labirinto e sempre o mes-

iiio. Atraves do som voce

pode se orientar quanto ao

tempo de duracao do efcito

tlas vitaminas. Pac Man nao

requer dicas especiais para

ser jogado. c s6 atraxes da

pniiica voce |X)dcr.i desco-

brir que vale a pena pcrcor-

rcr sempre o niesnio cami-
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nho no cornego do jogo,

alem de achar urn jeito de

driblar os fantasmas.

BEAMRIDER
Epcom para MSX

A terra foi cercada per uma
Campo de Forca constituido

de 99 setores de profundida-

de. Voce deve limpar o cam-

po, eliminar os alienfgenas

c|ue surgirem em sen caml-

nho, atravessando o espago

em sen foguete e driblando

os feixes de lux.

Na tela apareeem cinco

feixes, enquanto os inimigos

atacam, pulando de nm lado

para otitro. Para evita-los

voce deve fazer o mesmo
alem de esquivar-se dos
raios e dos choques com as

naves adversarias, e ainda
atingi-los com seu laser.

Para cada setor exisiem

quinze naves, se voce
destrul-las surgira o sentine-

la do sctor, que so podera

ser desfxuido por torpedos.

Se vooS conseguir elimina-lo

ganhan'i um bonus.

Se voce tocar uma chave

amarcla de nome Kejuvesce-

dor, podera obtcr vidas ex-

tras. Se no enranto, voce a

acertar por engano, cia fica-

ni vermelha c indcstnitivel e

nao podera ser tocada, se-

nao Ihe matant.

Cada novo setor ultrapas-

sado. mais inimlgos. Alguns

vulneravcis ao laser, enquan-
to outros so podcrao ser eli-

minados com o uso de tor-

pedos. P< )de-se dizer que < is

graficos do jogo sao bonltos

que aliados aos efeitos sono-

ros criam a tensao nccessa-

ria para tornar a acao mais

envolventc.

Para atingir mais pontes

guarde os torpedos para o
scntinela do setor. Voce tam-

bem pode acertar as naves

inimigas um pouco antes de-

las entrarem no feixe. Apro-

veite esta oportunidade pa-

ra destruf-las antes que elas

atirem. Alguns adversarios

nao podem ser destrufdos

pelos lasers, deixe-os passar

e so use os torpedos em ul-

tima instancia.

Tennis
Gradiente para MSX

Tennis e um dos melhores

jogos de e.spc irte produzidos

ate entao, senaoo melhor. A
perfeicao com que todos i is

passos do e.sporte toram re-

construfdos na versao ele-

tronica, lomam este jogo

uma obra prima.

Ti idos os golpes do tcnis

estao presentes: cruzadas,

paralelas, voleios, lobs e os

dois servicos, podendo ser

dados com duas diferentes

gradagoes tie forca. A bola

pode ir para fbra. se nao for

bem controlaila, e ate bater

na rede e se desviar ou pcr-

dcr a forca, iguaJ ao jogo ori-

Como o micro que funciona pra todo
mundo vai funeionar pra voce?

Simples. Pra comecar conic com uma
grande biblioteca de programas

aplicativos para sua area espectfica

Essa e uma das vantagens do 1 [OTBIT
ser comparivel com a lecnologia MSX,
usada por milhoes de pessoas como

voce no mundo inteiro. Ouira
vantagem esta no video: com um

micropnicessador so para imagem.
HOTBIT pode oferecer 1 6 cores para
uso em graficos, desenhos e texlos.

E tern ainda as vantagens que voce
vai descobrindo com o tempo, A
expansao do I IOTB1T, por exemplo,
estagaramida. Voce podera ampliar
sua capacidade atrave.s de programas
e sistemas operacionais em disci > e
utili/ar CP/M* e I IB-DOS" (compaiivcl
comMSXDOS).

E para aumeniar o rendimento,
HOTBIT tern as teclas de luneoes
prograrnaveis pelo usuario, as Hoi
'locks. E simples: HOTBIT funciona
pra voce.
* l)ispufiivcl.s no I

" mmcsirc dr Kn

HmTBIT
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ginal.

E o melhorde tudo e que
voce nao precisa csperar por

uma quadra vazia ou rezar

para que a chuva nao intcr-

rompa o jogo. Pela complc-
xidade da acao, Tennis de-

sencorajara aqueles que gos-

tam de ligar o aparelho e ir

jogando. E preciso treino e

concentracao para ir domi-

nando as jogadas. Dicas: va-

rie os golpes para surpreen-

der o adversario. Treine su-

bidas a rede para volear e de-

cidir o ponto. Elas sao difi-

ceis de dominar, mas, muito
eficientcs.

PITFALL I

Gradiente para MSX

Pitfall Harry, o valente caca-

dorde tesouros, tern que pe-

netrar na selva para apanhar

um saco de dinheiro, uma
barra de ouro, uma de prata

eum anel de diamante. Exis-

tem muitos perigos a serem
evitados, dentre os quais

barris que voce nao podera

esbarrar sob o risco de pcr-

der pontos, alem dos croco-

dilos, as cobras e as foguei-

ras. Algumas vez£S, havera a

possibilidade de cortar ca-

minho atraves de uma passa-

gem subterranea mas, cuida-

do, porque nessa passagcm
vive um escorpiao. Este jogo

tern como principal qualida-

de a acao, que podc ser con-

siderada muito boa.

Dicas: Uma das taticas

mais usadasem Pitfall e cor-

rer no sentido favoravel ao

dos barris, ou seja, para a es-

querda do video. Assim vo-

ce os evita com maior facili-

dade Quando for passar pe-

lo lago dos crocodilos e nao
houver um cipo para ajuda-

lo, pule sempre na cabeca

do primeiro crocodilo,

espere-os abrir a boca e

quando fecharcm, avance

rapidamente

H.E.R.O.

Epcotn para MSX

So um heroi como Roderick

Hero, do grupo de salva-

mento H.E.R.O., pode livrar

os mineiros das minas de
Mount Leone de uma catas-

trofe maior, apos a erupcao
de um vulcao proximo a re-

giao. O trabalho nao vai ser

dos mais faccis, mas com co-

ragem e perspicacia os mi-

neiros conseguirao sair ile-

sos das minas soterradas.

Hero tern muita aparelha-

gcm especial para o resgate.

O Prop-Pack e um mecanis-

mo a helice, acoplado nas

costas, que permite uma ra-

pida locomocao acrca em
todos os sentidos. Outra
grande arma, desta vez para

protegcr o heroi dos insetos

e repteis das minas, e o mi-

crolaser, instalado em seu ca-

pacete. Uma jangada resis-

tente ao calor tambem jx)de

ser usada para atravessar os

pequenos rios de lava que

estao se formando dentro

das minas, e para superar as

inumeras paredes de rochas

desprendidas com os desa-

bamentos, existe tambem a

possibilidade de soltar varias

granadas. Mas cuidado! As-

sim que atirar uma granada,

Hero tern que sair ligeira-

mente do local para nao so-

fter com a explosao.

O jogo e bem complexo.

As minas sao verdadeiros la-

birintos, tanto no sentido

horizontal como no vertical,

e quanto mais fundo o heroi

penetrar, mais diflcil sera o
jogo. Alem disso, a visibilida-

de fica muitas vezes prcjudi-

cada, dificultando a passa-

gem de Hero, quando o ven-

to de sua helice apaga o fo-

go dos lampioes nos corre-

dores das minas.

Para adquirir pontos, e so

destruir o maiornumeros de
insetos e repteis e eliminar

varias paredes. A quantidade

de bombas restantes tam-

bem e outro fator importan-

te para a contagem de
pontos.

A acao do jogo c cxcclen-

te e a maior responsavel pe-

los momentos de emocao
da partida.

Dicas.- Quando acabarem

as dinamites e seu heroi ain-

da cncontrar algumas pare-

des para ultrapassar, utilize o
microlaser. isso, porem, rou-

bara mais tempo e energia,

dois fatorcs importantfssi-

mos para a continuidade da

acao, e contagem de pontos.

KEYSTONE KAPERS
Epcotn para MSX
Gradiente para MSX

Keystone Kapers e um jogo

interessante e bem divertido.

no qual voce e o guarda e

tern que pegar um ladrao,

tendo como obstaculos um
elevador e uma escada ro-

lante, entre outros. o jogo,

porem, pode perder algum
interesse depois de certo

tempo de pratica, ja que vo-

ce acaba decorando os peri-

gos e taticas para ajudar o
guarda a alcancar o ladrao,

mas apesar disso, e um jogo

recomendavcl pela criativi-

dade do visual.

Ac|ui vao algumas dicas

para auxilia-lo no jogo. Uma
das mais importantes e co-

mecar o jogo com o eleva-

dor no 3? andar, porque o
tempo que voce leva para

chegar ate sua porta e o mes-

mo que ele leva para dcscer

ate o terrco. Ganha-se tempo
que voce podera aproveitar

para fazer mais pontos. Ou-
tra dica importante, mas, um
pouco mais complicada, de-

ve ser usada quando voce

estivcr na fase mais dificil do
jogo: voce deve se utilizar

apenas do elevador, aguar-

dando que o ladrao passe

sobre ele, para persegui-lo

logo apos.

.

4* MSX Micro



SISTEMAS APLICATIVOS PARA
PC -XT -AT- APPLE e compativeis
• Contabilidade, Folha de pagamento,

Fluxo de caixa.

• Orgamento e Controle de custos de obra.
• Lanchonetes e Restaurantes.
• Medicos e Dentistas.

Outros

JOGOS - APLICATIVOS E CURSO DE
BASICEM FITAS E DISKETE
Para todos os micros, inclusive MSX e TK90X

Programas especi'ficos sob consulta.

ENGESOFT Tecnologia na Informatica Ltda.

04501 - Av. Repiiblica do Lfbano, 2073 • Tel.: (011) 549-9788

Caixa Postal 42055 - Sao Paulo - SP

Olstribui;So nacional nos magazines e lojas especializadas.
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A primeira vez que tive

contato com o MSX notei

logo seu cstilo difcrcntc

cm relacao aos outros

microcomputadores que ja

conhecia. EIc me parcccu

mais arrojado, mais

dinamico. Dessa nova

linha de micros ja sabia

alguma coisa que tinha

lido cm revislas

estrangciras.

Assim que comecei a

trabalhar vi logo que as

teclas para usar o joystick

eram as mesmas do
controle do cursor, o que
pode tornar o trabalho de
cdicao de linhas nesse

equipamento inovador,

assemelhando-o ao

computador Atari. Isso me
deu a possibilidade de
repetir e adaptar linhas nos

mcus programas.

Com isso, ganhei tempo,

sobretudo quando tive

que trabalhar com varias

linhas iguais ou sub-rotinas

scmclhantcs. Pudc
observar que o numero de

comandos no Basic

residente do MSX, que me
pareceu notavel, alcanca a

maioria das situacoes,

como por exemplo,

permite inicializar

automaticamente uma
"fita", o que nem todas as

outras maquinas fazem.

Quando se compara o
MSX com outros micros

tambem percebe-sc que
nos outros seria necessario

implementar varias rotinas.

No caso do MSX,
especificamente, este ja

dispoe de comandos que

dispensam estas rotinas.

Alem de scr dotado dc
comandos para gcrar notas

musicals, mudancas de
base etc.

A tela foi surpresa para

mim. Ela e semelhante a

do IBM PC — azul com
letras broncas — e permite

a mudanca para qualqucr

combinacao das dezesseis

cores cm primciro piano,

segundo etc. Tudo com
urn simples comando
Color X, Y, onde X e a cor

do primciro piano c Y do
segundo. I lm dos rccursos

mais podcrosos do MSX e

que clc c capaz dc
misturar tcxtos e gnificos

em media resolucao. Nos
outros micros teria que
desenhar todas as letras e

graficos em linguagem de

maquina para obter o
mesmo efeito (sobretudo

porque em Basic ficaria

muito lento). Um exemplo
que ilustra bem essa

situaeao e desenhar um
grafico para em seguida

sobrepor letras e

desenhos, ou ate mesmo
sublinhar. No MSX uso

apenas os comandos
gnificos. ou seja, desenho

uma figura, regular ou
irregular, tanto faz,

com apenas um comando.

O MSX tambem tern

conceitos totalmente

ineditos como linguagem

macrografica, e sprites.

As teclas de funcao que
geralmente so existem nos

micros de maior porte

funcionam pclo sistcma

chamado de "interrupt",

que e igual ao

funcionamento da tecla

"break ou Control C" que

EU E O ^SX

existe na maioria dos

outros micros. Porem, sua

funcao e desviar o fluxo

do programa para sub-

rotinas, Nessas teclas o
desvio e imediato. Para

quern nao conhece, seu

funcionamento e simples:

quando acionadas param
todas as funcoes para

executar csta sub-rotina e

em seguida prosseguir

com o andamento normal

do programa.

Dcsdc o primciro dia

de uso vi que essa famflia

de micros tambem tern um
Basic muito rapido e, por

essa rozao, pude executar

certos programas que em
outros micros teria que,

forcosamehte, usar rotinas

em linguagem de maquina.

Merece ser destacacla a

compatibilidadc existente

entre todos os micros

dessa linha. Ele tern uma
proposta semelhante a do
CP/M, o que torna

compatfvcl com qualquer

outro micro MSX, ou seja,

uma proposta nao apenas

a nfvcl dc sistcma

opcracional, mas a nivel

de ROM, de

enderecamento, etc.

Tambem me
surpreendeu a quantidade

de software disponfvel no
mercado. Apesar de estar

em fasc de lancamcnto por
fabricantes nacionais,

o MSX pode contar com
toda a gama de software

japones, europeu e ate

alguns nacionais,

sobretudo quando se leva

em conta que o mesmo
programa descnvolvido no
Brasil pode scr usado cm
qualquer micro,

no mesmo disco, scm
nenhuma mudanca, Ja tive,

inclusive, oportunidade de
usar alguns jogos no novo
equipamento e acredito

que apesar do padrao ser

novo no Pais, o MSX 6 um
micro que tern tudo para

ocupar um lugar de

destaque, ainda mais

porque conta com pclo

menos uma dezena de
publicacoes espccialmente

voltadas para elc. E um
micro que rcalmente foi

feito para ser usado e

programado pclo usuario.

Randolpho de
Santana Julido, 18 a~

eprogramador da
Software House
Microideia LUla.
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Quern ternamigos sempre tern programa
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A Sharp coloca a sua disposicao uma avanqada

gcraqao de computadorcs de bolso, o
Pocket Computer, que voce encontraem ties

versoes diferentes. Programe-se para escolher a

mais adequada as suas necessidades.

Todos os recursos da tecnoiogia Sharp estao

presentes no PC 1 500 RP, de 1 1 .5K bytes de

memoria e impressora para elaboracao de

graficos a cores; ou no PC 12 1 1 RP, de
1 .8 K bytes de memoria, com impressora; ou

ainda no PC 1 2 1 1 R,com interface para gravacao

em cassete.

A partir do momento em que voce liga urn

Pocket Computer Sharp, mais de 100 programas

aplicativos estao a sua disposicao.

Alem de um curso gratis de tinguagem Basic,

um Nucleo de Informacoes para software e,

naturalmente, a maior rede de assistencia tecnica

do pais.

Para saber tecnicamente tudo sobre o
Pocket Computer Sharp, o melhor programa e

ligar para (011)211 -9461 . Ou ligar o proprio

Pocket Computer no seu revendedor Sharp. Produztdo na Zona Franca de Manau*

LIGUEUMAMIGO.


